
IV 

REAKCJE  CHEMICZNE  KWASÓW,  ZASAD  I  SOLI 

 

 

 

 
Obowiązujące zagadnienia 

 moc kwasów, lotność kwasów; 

 metody otrzymywania kwasów, wodorotlenków i soli; 

 reakcje strąceniowe; 

 sole kompleksowe; 

 amfoteryczność. 

 

 

 

 

 

 

 

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 metodami utylizacji jego 

pozostałości. 

  



 

Ćwiczenie 1 

Reakcje zasad z metalami 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 6M NaOH 

 cynk 

 glin 

 magnez 

 probówki 

 pipety 

 

Do trzech probówek nalać (ostrożnie!) po 1 cm
3
 6M roztworu NaOH. Do jednej 

wrzucić kawałek cynku, do drugiej glinu, a do trzeciej magnezu. Obserwować zachodzące 

reakcje. 

 

 

 

Ćwiczenie 2 

Amfoteryczne właściwości Cr(OH)3 i Zn(OH)2 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 stały Cr2(SO4)3 

 stały ZnCl2 

 0,1M NaOH 

 1M NaOH 

 1M HCl 

 probówki 

 pipety 

 

Kryształek soli chromu(III) rozpuścić w 1 cm
3
 wody, a następnie dodawać kilka kropli 

0,1 M roztworu NaOH. Obserwować zachodzące przemiany. Zawartość probówki podzielić 

na dwie części. Do jednej dodać 0,5 cm
3
 1M roztworu NaOH a do drugiej 1 cm

3
 1M roztworu 

HCl. Obserwować zachodzące reakcje. 

W probówce umieścić kryształek soli cynku i rozpuścić w 1 cm
3
 wody, a następnie 

dodawać kilka kropli 0,1 M roztworu NaOH. Obserwować zachodzące przemiany. Zawartość 

probówki podzielić na dwie części. Do jednej dodać 0,5 cm
3
 1M roztworu NaOH a do drugiej 

1 cm
3
 1M roztworu HCl. Obserwować zachodzące reakcje. 

 

 

Ćwiczenie 3 

Reakcje kwasów z metalami 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 1M HCl 

 cynk 

 żelazo 

 glin 

 probówki 

 pipety 

 
Do trzech probówek nalać kolejno po 0,5 cm

3
 1 molowego HCl. Do jednej wrzucić 

maleńki kawałek cynku, do drugiej żelaza, do trzeciej glinu. Obserwować zachodzące reakcje. 

 



Ćwiczenie 4 

Roztwarzalność miedzi w kwasach 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 miedź metaliczna 

 stężony H2SO4 

 stężony HCl 

 stężony HNO3 

 2M HNO3 

 probówki 

 pipety 

UWAGA:  Ćwiczenie wykonujemy w okularach ochronnych pod dygestorium! 

 
W czterech probówkach umieścić po niewielkim kawałku miedzi i zadać ok. 1 cm

3
 

kwasu. Obserwować przebieg reakcji. Ułożyć równania reakcji roztwarzania miedzi. 

 

 

Ćwiczenie 5 

Reakcja tlenków z wodą 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 stały CaO 

 stały CrO3 

 fenoloftaleina 

 oranż metylowy 

 woda destylowana 

 probówki 

 statyw na probówki 

 szpatułka/łyżeczka metalowa 

 cylinder miarowy 

 

 Do czterech probówek nalać po 4 cm
3
 wody destylowanej i dodać po kilka kropel 

wskaźnika (fenoloftaleina i oranż metylowy). Kolejno wsypać do probówek małe ilości: 

CaO,  CrO3. Obserwować zachodzące zmiany, napisać równania reakcji i spostrzeżenia. 

 

 

Ćwiczenie 6 

Reakcje tlenków z kwasami i zasadami 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 stężony H2SO4 

 rozcieńczony roztwór H2SO4 

 stały PbO2 

 stały CuO 

 probówki 

 pipety 

 łapa drewniana 

 palnik 

 waga 

 
 

a. Do probówki wsypać około 0,05 g tlenku ołowiu(IV) i ostrożnie dodać 1 cm
3
 stężonego 

kwasu siarkowego(VI).  

b. Do probówki wsypać około 0,05g CuO i dodać 1 cm
3
 rozcieńczonego roztworu kwasu 

siarkowego(VI) i ostrożnie ogrzać. 
 

Po wykonaniu ćwiczenia należy zanotować obserwacje przebiegu reakcji i wyciągnąć 

wnioski. Napisać i zbilansować równania reakcji. Nazwać produkty reakcji. 



Ćwiczenie 7 

Reakcje kwasów z solami stałymi 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 stały NaCl 

 stały Na2SO4 

 stały CH3COONa 

 stały Na2CO3 

 stężony H2SO4 

 stężony HCl 

 papierki uniwersalne 

 probówki 

 pipety 

 łyżeczki 

 
UWAGA:  Ćwiczenie wykonujemy w okularach ochronnych pod dygestorium! 

 

a. Do szczypty stałego NaCl wkraplać 3 krople stężonego H2SO4. U wylotu probówki 

umieścić zwilżony papierek uniwersalny. 

b. Do szczypty stałego Na2SO4 wkraplać 3 krople stężonego HCl. 

c. Do szczypty stałego CH3COONa wkraplać 3 krople stężonego H2SO4. 

d. Do szczypty stałego Na2CO3 wkraplać 3 krople stężonego H2SO4. 

 

 

 

Ćwiczenie 8 

Rozkład hydratu siarczanu(VI) miedzi(II) 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 stały CuSO4·5H2O  sucha probówka 

 pipeta 

 drewniana łapa 

 

 Do suchej probówki wsypać kryształki hydratu siarczanu(VI) miedzi(II) i ogrzewać 

probówkę palnikiem aż do zmiany barwy jej zawartości. Należy zwrócić uwagę na ścianki 

probówki. 

Po wykonaniu ćwiczenia należy zanotować obserwacje przebiegu reakcji i wyciągnąć 

wnioski. Napisać i zbilansować równania reakcji. Nazwać produkty reakcji. 

 

 

  



Ćwiczenie 9 

Reakcje otrzymywania soli srebra 

 

Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,1M KI 

 0,1M KCl 

 0,1M KBr 

 0,1M AgNO3 

 probówki 

 pipety 

 lejek 

 sączek z bibuły 

 szkiełko zegarkowe 

UWAGA!  Ćwiczenie należy wykonywać w rękawicach ochronnych 

   

Do trzech probówek nalać kolejno po 0,5 cm
3
 0,1M roztworów: jodku potasu, chlorku 

potasu i bromku potasu. Następnie do każdej probówki dodać po 0,5 cm
3
 0,1M roztworu 

azotanu(V) srebra. 

Otrzymany chlorek srebra odsączyć. Sączek wraz z osadem przenieść na szkiełko zegarkowe  

i pozostawić na około 20 minut. 

 

Po wykonaniu ćwiczenia należy zanotować obserwacje przebiegu reakcji i wyciągnąć 

wnioski. Napisać i zbilansować równania reakcji. Nazwać produkty reakcji 

 

 

 

Ćwiczenie 10 

Sole kompleksowe 

 
Odczynniki: Sprzęt laboratoryjny: 

 0,5M Bi(NO3)3 

 0,5M KI 

 0,5M CuSO4 

 NH3(aq) 

 alkohol etylowy 

 suche probówki 

 pipety 

 wkraplacz 

 statyw na probówki 

 
UWAGA!  Ćwiczenie z amoniakiem wykonać pod dygestorium 

 

a. Do probówki zawierającej ok. 1 cm
3
 0,5M roztworu azotanu(V) bizmutu(III) dodawać 

kroplami 0,5M roztworu jodku potasu, aż do wytrącenia się ciemnobrunatnego osadu jodku 

bizmutu(III). Osad ten rozpuścić poprzez dalsze dodawanie (kilka kropli) roztworu jodku 

potasu. Zanotować obserwacje i równanie reakcji. 

b. Do probówki zawierającej 1 cm
3
 0,5M roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodawać 

kroplami roztwór amoniaku (stężony amoniak rozcieńczyć wodą w stosunku 1:4) do 

całkowitego rozpuszczenia wytrącającego się początkowo osadu zasadowej soli miedzi. 

Zwrócić uwagę na zabarwienie otrzymanego roztworu, spowodowane powstaniem 

kompleksowego związku miedzi. Do roztworu dodać taką samą objętość alkoholu etylowego, 

który powinien strącić osad siarczanu(VI) tetraaminamiedzi(II). Osad ten jest trudno 

rozpuszczalny w mieszaninie etanolu z wodą. Zanotować obserwacje i równanie reakcji. 

 

 


