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ROZTWORY 

 

 

Obowiązujące zagadnienia 

 precyzja, poprawność, dokładność; 

 odchylenie standardowe, błąd względny, bezwzględny i procentowy; 

 stężenia: molowe i procentowe, przeliczanie stężeń. 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Przed przystąpieniem do wykonywania czynności laboratoryjnych, student 

zobowiązany jest zapoznać się z kartami charakterystyk wszystkich substancji (dostępne  

w pracowni laboratoryjnej) używanych w danym ćwiczeniu, a tym samym z zawartymi w nich 

informacjami o sposobie prawidłowego i bezpiecznego postępowania z danym odczynnikiem 

chemicznym, zagrożeniami związanymi z jego stosowaniem oraz metodach utylizacji jego 

pozostałości. 

  



Ćwiczenie 1 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

  waga 

 cylinder miarowy – 50 ml  

 termometr 

 

Zważyć jak najdokładniej suchy cylinder miarowy. Napełnić go wodą do objętości ok. 

40-50 ml, dokładnie odczytać i zanotować objętość. Zmierzyć temperaturę wody i sprawdzić 

gęstość wody w danej temperaturze. Zważyć cylinder wraz z zawartością i wyznaczyć masę 

wody. Obliczyć masę wody z pomiaru jej objętości i gęstości. Używając masy wody 

wyznaczonej poprzez ważenie, jako „masy prawdziwej” obliczyć błąd bezwzględny oraz błąd 

procentowy pomiaru.  

 

 

Ćwiczenie 2 

 Sporządzanie roztworów 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 stały NaCl  waga 

 kolba miarowa  

 cylinder miarowy  

 łyżeczka 

 

a. Sporządź roztwór NaCl o określonym stężeniu (stężenie roztworu podaje prowadzący).  

W tym celu odważ obliczoną masę chlorku sodu, następnie przenieś ilościowo do małej 

zlewki, dodaj niewielką ilość wody i wymieszaj całość bagietką. Następnie przenieś roztwór 

do kolby miarowej (jeszcze dwukrotnie zlewkę przepłucz niewielką ilością wody, za każdym 

razem roztwór przenieś ze zlewki do kolby). Uzupełnij roztwór w kolbie do kreski. Całość 

wymieszaj. Roztwór pozostaw do ćwiczenia 4. 

b. Wyraź stężenie powyższego roztworu w następujących jednostkach (stężenie molowe 

[mol/dm
3
], stężenie molalne [mol/kgH2O], oraz ułamki molowe składników roztworu). 

 

Ćwiczenie 3 

 Wyznaczanie gęstości metalu 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 metal :glin, cynk, ołów  waga 

 cylinder miarowy 

 szkiełko zegarkowe 

 

Do cylindra wlej 10 cm
3
 wody (zważ cylinder z wodą) i wrzuć ok. 5g metalu (zważ 

cylinder z wodą i metalem), następnie odczytaj na skali jaką objętość zajmuje metal. Oblicz 

gęstość metalu i porównaj z gęstością metalu odczytaną z tablic fizykochemicznych. Oblicz 

błąd względny. 

Wyznacz eksperymentalnie gęstość dwóch różnych metali. 



Ćwiczenie 4 

 Wyznaczanie gęstości roztworu  

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 roztwór NaCl z ćwiczenia 2  waga 

 kolba miarowa  

 cylinder miarowy  

 łyżeczka 

 

a. Zważ pusty i suchy cylinder. Następnie odmierz 10 cm
3
 sporządzonego w ćwiczeniu  

2 roztworu NaCl i umieść w cylindrze. Zważ cylinder z roztworem NaCl. Oblicz gęstość 

roztworu NaCl. 

b. Wlej 50 cm
3
 sporządzonego wcześniej roztworu NaCl do cylindra miarowego. Następnie 

zmierz gęstość roztworu areometrem. Porównaj gęstość zmierzoną z obliczoną. Roztwór 

pozostaw do ćwiczenia 5. 

 

Ćwiczenie 5 

 Rozcieńczanie i zatężanie roztworów 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 roztwór NaCl z ćwiczenia 4 

 stały NaCl 

 waga 

 kolba miarowa  

 łyżeczka 

 pipety 

 małe zlewki 

 

 Pobierz pipetą 5 cm
3 

roztworu NaCl z ćwiczenia 4, przenieś do małej zlewki i dodaj  

5 cm
3
 wody, wymieszaj. Następnie ze zlewki pobierz 5 cm

3
 roztworu NaCl i przenieś do 

kolejnej małej zlewki, dodaj 2cm
3
 wody i 0,55 g stałego chlorku sodu. Całość wymieszaj 

bagietką i przenieś ilościowo do kolby miarowej (suchej! i zważonej!) o pojemności 25 cm
3
, 

uzupełnij wodą do kreski, po czym dokładnie wymieszaj. Zważ kolbę z roztworem i na tej 

podstawie oblicz gęstość uzyskanego roztworu oraz jego stężenie procentowe. 

  



Zadania 

 

1. 9-molowy roztwór H2SO4 ma gęstość d=1,49g/cm
3
. Oblicz stężenie procentowe, normalne, 

molarne, oraz ułamki molowe składników tego roztworu. 

2. Ile gramów wody i czystego H2SO4 należy zmieszać, aby otrzymać roztwór, w którym 

ułamek molowy kwasu będzie równy 0,2? 

3. 5cm
3
 43% roztworu KOH, którego gęstość wynosi d=1,45g/cm

3
 rozcieńczono wodą do 

objętości 100cm
3
. Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu. 

4. Ile gramów stałego NaCl należy rozpuścić w 150g 10% roztworu, aby otrzymać roztwór 

12%? 

5. Jaką objętością 14,5% roztworu kwasu solnego można zastąpić w reakcji zobojętnienia 

400cm
3
 10,5% roztworu H2SO4? Gęstości obu roztworów są równe i wynoszą 1,07g/cm

3
. 

 

  



Gęstość substancji 

Ciała stałe  

(temp 20
o
C) 

[kg/m
3
] [g/cm

3
] 

Glin (Al) 2700 2,7 

Ołów (Pb) 11300 11,3 

Cynk (Zn) 7130 7,13 

 

Zależność gęstości roztworu chlorku sodu od stężenia  

 

 

 

 

Chlorek sodu, NaCl 

Stężenie (t = 20°C) Gęstość roztworu [kg/m
3
] 

A20°C [%] 

stężenie 

procentowe 

[mol/dm
3
] 

stężenie molowe 
t = 15°C t = 20°C 

1 0,1720 1007,1 1005,3 0,22 

2 0,3464 1014,4 1012,2 0,24 

4 0,7026 1029,2 1026,8 0,28 

6 1,0688 1044,1 1041,3 0,31 

8 1,4451 1059,1 1055,9 0,34 

10 1,8317 1074,2 1070,7 0,37 

12 2,2288 1089,5 1085,7 0,39 

14 2,6367 1104,9 1100,9 0,42 

16 3,0553 1120,6 1116,2 0,44 

18 3,4855 1136,4 1131,9 0,47 

20 3,9272 1152,5 1147,8 0,49 

22 4,3808 1168,9 1164,0 0,51 

24 4,8465 1185,6 1180,4 0,53 

26 5,3251 1202,5 1197,2 0,55 

Współczynnik A20°C jest poprawką temperaturową o następującym 

znaczeniu: jeśli gęstość roztworu jest określona w temperaturze 20
0
C, to 

należy do niej dodać wartość A  (20
0
C – t), żeby otrzymać gęstość  

w temperaturze t. 


