
Chemia klasa 7

Tematy

1. Woda właściwości i rola w przyrodzie

Rola wody w przyrodzie i życiu człowieka
Woda w postaci oceanów, mórz, jezior zajmuje około 3/4 powierzchni kuli ziemskiej. W organizmie
ludzkim jest jej około 75%.

Rola wody w przyrodzie:

Woda niezbędna jest do procesów życiowych organizmów żywych i roślin,

- w procesie fotosyntezy,

- do procesów geochemicznych, np. do wietrzenia skał,

- dzięki dużej pojemności cieplnej (magazynowaniu olbrzymiej ilości ciepła) woda chroni 
organizmy żywe przed przegrzaniem i przeziębieniem,

- dzięki niezwykłej rozszerzalności temperaturowej wody powierzchniowa warstwa wody 
zamarzając nie tonie, lecz pozostaje na powierzchni - dzięki temu zbiorniki wodne nie zamarzają aż
do dna, co ma ogromne znaczenie dla organizmów zimujących w wodzie.

Rola wody w życiu człowieka:

- w gospodarstwie domowym (do picia, gotowania, utrzymania czystości),

- w rolnictwie,

- w transporcie wodnym,

- w produkcji energii elektrycznej (w elektrowniach wodnych woda porusza turbiny wytwarzające 
energię elektryczną, a w elektrowniach cieplnych i jądrowych woda jest stosowana jako czynnik 
chłodzący),

- we wszystkich gałęziach przemysłu (jako surowiec do produkcji i jako środowisko do przebiegu 
procesów produkcyjnych).

Budowa cząsteczki wody
Cząsteczka wody zbudowana jest z jednego atomu tlenu i dwóch atomów wodoru.

Chemicy badając cząsteczkę wody wyznaczyli kąt pomiędzy wiązaniami. Wynosi on 105°.

Wzór strukturalny wody jest następujący (pamiętamy, że wodór jest zawsze jednowartościowy, a 
tlen dwuwartościowy).

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/90131-surowiec


Tlen na ostatniej powłoce (powłoce walencyjnej) ma 6 elektronów (ponieważ leży w 16 grupie), a 
wodór 1 elektron (leży w 1 grupie).

Tlen dąży do tego, aby tworząc wiązanie mieć osiem (oktet) elektronów na ostatniej powłoce, a 
wodór 2 elektrony, dlatego utworzą wspólną parę. Wspólna para elektronowa przesunięta jest w 
stronę pierwiastka, który ma więcej elektronów walencyjnych, czyli w tym przypadku w kierunku 
tlenu, możemy to zapisać:

W cząsteczce wody występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane.

Teraz gdybyśmy podzielili cząsteczkę wzdłuż narysowanej linii, okaże się, że po prawej stronie są 
dwa ładunki dodatnie (protony w jądrach wodoru). Po lewej stronie są dwa ładunki ujemne więcej, 
są to elektrony pochodzące od wodoru.



W sumie cząsteczka wody jest elektrycznie obojętna, bo ma tyle samo ładunków dodatnich (+), co i
ujemnych (-), ale ładunki są nierównomiernie rozłożone.

Powstały dwa bieguny: dodatni po prawej stronie (więcej ładunków dodatnich) i ujemny po lewej 
stronie (więcej ładunków ujemnych).

Taką cząsteczkę, w której występują dwa bieguny nazywamy dipolem i mówimy, że ma 
budowę polarną.

Cząsteczka wody jest dipolem i ma budowę polarną.

Substancje o podobnej budowie mogą się rozpuszczać. Dlatego w wodzie rozpuszczają się 
substancje o polarnej budowie.

Dzięki obecności biegunów dodatniego i ujemnego w cząsteczce, cząsteczki wody mają zdolność 
asocjacji, czyli łączenia się pojedynczych cząsteczek w większe grupy. Foremnymi układami 
cząsteczek są na przykład płatki śniegu.



Temat: Woda jako rozpuszczalnik

Woda jako rozpuszczalnik (rodzaje roztworów)
Rozpuszczanie to zjawisko fizyczne. Jest to proces mieszania się substancji rozpuszczanej (np. 
soli) z rozpuszczalnikiem. W czasie rozpuszczania substancja jest rozbijana na pojedyncze cząstki 
lub jony (cząstki obdarzone ładunkiem).

Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla wielu substancji. Do substancji dobrze 
rozpuszczających się w wodzie należy np. sól, cukier. Tworzą one z wodą mieszaniny jednorodne, 
które nazywamy roztworami.

W mieszaninie jednorodnej składników mieszaniny nie widać gołym okiem.

Roztwór = substancja rozpuszczana + rozpuszczalnik

Ze względu na wielkość cząsteczek substancji rozpuszczanej roztwory dzielimy na:

- Roztwory właściwe - cząsteczki są mniejsze od jednej stumilionowej milimetra. Wiązka światła 
przechodzi przez roztwór właściwy bez problemu, dlatego jej nie widzimy. Cząsteczki substancji 
rozpuszczanej są zbyt małe, aby rozpraszać światło. Przykładem roztworu właściwego jest roztwór 
wody i cukru.

- Roztwory koloidalne - cząsteczki w tym roztworze mają rozmiary od jednej milionowej do pięciu
stumilionowych milimetra. Cząsteczki substancji rozpuszczanej są na tyle duże, że rozpraszają 
promień światła przechodzący przez roztwór koloidalny i dlatego jest on dla nas widoczny. 
Rozproszenie promienia światła na cząstkach roztworu koloidalnego nazywamy efektem Tyndalla.
Przykładem roztworu koloidalnego jest kleik skrobiowy, czyli mąka rozpuszczona w gorącej 
wodzie.

Przy roztworach omawia się również układy niejednorodne, zwane zawiesinami. W zawiesinach 
cząsteczki są większe od pięciu stumilionowych milimetra. Przykładem zawiesiny jest mąka z 
zimną wodą, rozdrobniona kreda z wodą.

Ze względu na ilość rozpuszczonej substancji wyróżniamy:

- Roztwór nasycony - w określonej temperaturze w danej objętości wody nie można już rozpuścić 
więcej substancji (dodawana substancja pozostaje w roztworze nie rozpuszczona).

- Roztwór nienasycony - w określonej temperaturze w danej objętości wody można jeszcze 
rozpuścić pewną ilość substancji.

Wśród roztworów nienasyconych wyróżniamy:

- Roztwór stężony - ilość substancji rozpuszczonej jest większa w stosunku do ilości wody.

- Roztwór rozcieńczony - ilość substancji rozpuszczonej jest mała w stosunku do ilości wody.

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-geograficzny/89512-kreda


Szybkość rozpuszczania substancji w wodzie
Niektóre substancje rozpuszczają się szybko, inne wolniej.

Szybkość rozpuszczania zależy od tego, jaka to substancja i w jakim rozpuszczalniku jest 
rozpuszczana.

Szybkość rozpuszczania zależy od rodzaju substancji rozpuszczanej i rodzaju 
rozpuszczalnika.

Szybkość rozpuszczania możemy zwiększyć przez:

- rozdrobnienie substancji, np. szybciej rozpuści się cukier puder niż kostka cukru,

- mieszanie, np. gdy wsypiemy cukier do szklanki z herbatą, to szybciej się rozpuszcza, gdy 
mieszamy,

- ogrzewanie rozpuszczalnika, np. cukier szybciej rozpuści się w gorącej herbacie niż w zimnej. Tak
jest w przypadku rozpuszczania ciał stałych. Jeżeli rozpuszczamy gazy, to im wyższa temperatura 
rozpuszczalnika, tym słabiej rozpuszczają się gazy (gazy uciekają z ciepłej wody, widać to przy 
ogrzewaniu gazowanego napoju).



Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie – zadania

W danej ilości rozpuszczalnika nie można rozpuścić nieograniczonej ilości roztworu (w szklance 
wody nie rozpuścisz 2 kilogramów cukru). Istnieje pewna granica, po której przekroczeniu nawet 
minimalna ilość substancji dodana do roztworu pozostanie w nim nierozpuszczona (powstaje 
roztwór nasycony).

Maksymalną ilość substancji, jaką można rozpuścić w danej temperaturze i pod stałym 
ciśnieniem w 100 g rozpuszczalnika nazywamy rozpuszczalnością.

Dla różnych substancji wyznaczono zależności między temperaturą a rozpuszczalnością w wodzie, 
a wyniki zebrano na wykresach. W ten sposób powstały krzywe rozpuszczalności, których 
znajomość pozwala sporządzić roztwory nasycone (rys. 1 str. 74).

Porównując krzywe dla różnych substancji stałych stwierdzamy, że rozpuszczalność zależy od
rodzaju substancji i temperatury.

Dla większości substancji rozpuszczalność rośnie wraz ze wzrostem temperatury.

Im wyższa temperatura, tym więcej substancji możemy rozpuścić w danej objętości wody.

Rozpuszczalność substancji ciekłych w wodzie też przeważnie wzrasta wraz ze wzrostem 
temperatury.

Rozpuszczalność gazów zależy od rodzaju substancji, temperatury i ciśnienia.

Wyznaczono krzywe rozpuszczalności wybranych gazów w wodzie (rys. 2 str. 75) i stwierdzono, że
rozpuszczalność gazów wraz ze wzrostem temperatury maleje.

Do rozwiązania tych zadań potrzebny jest wykres krzywych rozpuszczalności substancji (rys. 1 str. 
74).

Podgrzewając napój gazowany zauważamy, że gaz ucieka. Nie może się rozpuszczać w wodzie, 
więc się ulatnia.

Zadanie 1

Odczytaj z wykresu, w jakiej temperaturze rozpuszczalność KClO4 wynosi 20 g na 100 g wody 

(RKClO4 = 20 gS/100 g H2O).

Na osi rozpuszczalności (pionowej) szukamy liczby 20 i od tej liczby prowadzimy linię poziomą do
przecięcia się z wykresem KClO4. Od punktu przecięcia prowadzimy linię pionową do osi 

temperatury i w punkcie przecięcia z tą osią odczytujemy liczbę. Liczba ta podaje nam temperaturę 
w stopniach Celsjusza.

Rozpuszczalność KClO4 w temperaturze 90°C wynosi 20 g na 100 g wody (możemy zapisać 20 

g/100 g H2O).

Zadanie 2

Rozpuszczalność której substancji rośnie najszybciej w przedziale temperatur od 70°C do 90°C?

Patrzymy, który wykres jest najbardziej pionowy (stromy).

W podanym zakresie temperatur najszybciej rośnie rozpuszczalność KNO3.



Zadanie 3

Temperatura nasyconego roztworu NaNO3 wynosi 40°C. Jaki roztwór otrzymamy, jeżeli:

a) oziębimy go o 10°C?

b) podgrzejemy go do temperatury 100°C?

Rozwiązanie:

a)

- odczytujemy z wykresu rozpuszczalność NaNO3 w temperaturze 40°C

rozpuszczalność wynosi 110 g/100 g H2O

- odczytujemy z wykresu rozpuszczalność NaNO3 po oziębieniu czyli w temperaturze

40°C - 10°C = 30°C

rozpuszczalność wynosi 100 g/100 g H2O

- po oziębieniu ilość substancji w roztworze się nie zmieniła, dalej jest w nim 110 g NaNO3. W 

temperaturze 30°C do nasycenia roztworu potrzeba tylko 100 g NaNO3. Jest zatem (110 g - 100 g =

10 g) o 10 g substancji za dużo.

Odp.: Otrzymamy roztwór, w którym jest za dużo substancji, zachodzi w nim proces krystalizacji.

b)

- odczytujemy z wykresu rozpuszczalność NaNO3 w temperaturze 40°C

rozpuszczalność wynosi 110 g/100 g H2O

- odczytujemy z wykresu rozpuszczalność NaNO3 w temperaturze 100°C

rozpuszczalność wynosi 180 g/100 g H2O

- zanim roztwór ogrzano, było w nim 110 g substancji i po ogrzaniu ta ilość się nie zmieniła.

Aby w 100°C roztwór był nasycony, potrzeba 180 g substancji, a jest tylko 110 g. Wynika z tego, że
jest za mało substancji. Otrzymany roztwór jest więc nienasycony.

Odp.: Otrzymany roztwór jest nienasycony.

Zadanie 4

Ile gramów KI można dodatkowo rozpuścić w 100 g wody po ogrzaniu od 10°C do 30°C, aby 
roztwór nadal był nasycony?

- Odczytujemy z wykresu rozpuszczalność KI w 10°C

Rozpuszczalność wynosi 140 g na 100 g wody, możemy to zapisać 140 g/100 g H2O.

- Odczytujemy z wykresu rozpuszczalność KI w 30°C

Rozpuszczalność wynosi 155 g na 100 g wody, możemy to zapisać 155 g/100 g H2O.

- Obliczamy ilość substancji, jaką można dodatkowo rozpuścić.

155 g - 140 g = 15 g

Odp.: Dodatkowo można rozpuścić 15 g KI.



Zadanie 5

Czy roztwór otrzymany przez rozpuszczenie 60 g KNO3 w 50 g wody będzie w temperaturze 70°C 

roztworem nasyconym?

- Odczytujemy rozpuszczalność KNO3 w temperaturze 70°C. Wynosi ona 140 g na 100 g wody.

- Obliczamy, ile KNO3 potrzeba rozpuścić w tej temperaturze w 50 g wody, aby otrzymać roztwór 

nasycony.

140 g KNO3 nasyca 100 g wody

x g KNO3 nasyca 50 g wody

Roztwór będzie nasycony, gdy rozpuścimy 70 g KNO3 w 50 g wody w temperaturze 70°C.

- Porównujemy ilości rozpuszczonego KNO3

Należy rozpuścić 70 g KNO3, a rozpuszczono tylko 60 g KNO3. Zatem jest za mało substancji, 

czyli roztwór jest nienasycony.

Odp.: Otrzymany roztwór nie będzie roztworem nasyconym.

Zadanie 6

Ile wody i ile CuSO4 należy użyć, aby w temperaturze 40°C uzyskać 50 g roztworu nasyconego?

- Odczytujemy z wykresu rozpuszczalność CuSO4 w temperaturze 40°C.

Rozpuszczalność wynosi 30 g na 100 g wody. Oznacza to, że roztwór jest nasycony, gdy 
rozpuścimy 30 g CuSO4 w 100 g wody. Masa całego roztworu wynosi wtedy:

Masa CuSO4 + masa wody = 30 g + 100 g = 130 g roztworu

- Obliczamy, ile CuSO4 należy użyć do otrzymania 50 g roztworu nasyconego:

30 g CuSO4 nasyca 130 g roztworu

x g CuSO4 nasyca 50 g roztworu



Rys. 1. Krzywe rozpuszczalności wybranych substancji w wodzie

- Obliczamy ilość użytej wody;

Masa wody = masa roztworu - masa substancji.

Masa wody = 50 g - 11,5 g = 38,5 g



Odp.: Aby otrzymać 50 g nasyconego w temperaturze 40°C roztworu CuSO4 należy użyć 38,5 g 

wody i 11,5 g CuSO4.

Rys. 2. Krzywe rozpuszczalności wybranych gazów w wodzie



Temat: Stężenia procentowe 

Stężenie procentowe roztworu - zadania
Stężenie roztworu określa zawartość substancji rozpuszczonej w jednostce masy lub objętości 
roztworu.

Istnieje szereg sposobów wyrażania stężeń roztworów.

Jeżeli zawartość substancji w roztworze wyrażamy w procentach, to wtedy mówimy o stężeniu
procentowym.

Jeżeli roztwór jest 20-procentowy, to znaczy, że w 100 gramach roztworu jest 20 gramów 
substancji, a reszta, czyli 80 gramów to rozpuszczalnik.

Jeżeli oznaczymy:

mw = masa rozpuszczalnika

mr = masa roztworu

ms = masa substancji rozpuszczonej

Cp = stężenie procentowe roztworu

to stężenie procentowe możemy obliczyć z proporcji

Wynika z tego, że aby obliczyć stężenie procentowe, musimy znać masę rozpuszczonej substancji i 
masę całego roztworu.

Roztwór składa się z rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej, zatem:

mr = ms + mw

Zadanie 1

Kucharka rozpuściła w wodzie 20 g soli i otrzymała 500 g roztworu. Oblicz stężenie procentowe 
tego roztworu.

Rozwiązując zadania należy najpierw wypisać dane, czyli wiadomości, jakie możemy wyczytać z 
treści zadania.

W tym zadaniu

- substancją rozpuszczoną jest sól i jest jej 20 gramów, zapiszemy to: ms = 20 g

- rozpuszczalnikiem jest woda, ale nie jest podane, ile jej użyto

https://opracowania.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/83896-kucharka


- roztworem jest sól rozpuszczona w wodzie i jest go 500 gramów, zapiszemy to: mr = 500 g

Szukaną wielkością, jaką mamy obliczyć jest stężenie procentowe, zapiszemy to Cp = ?

Przy rozwiązywaniu zadań można pomóc sobie rysunkiem.

Korzystamy z zależności

Odp.: Stężenie tego roztworu wynosi 4%.

Zadanie 2

Ile gramów wody zawiera 2% roztwór, w którym rozpuszczono 10 gramów cukru?

Masę substancji mamy podaną, wynosi 10 g, ale nie znamy masy roztworu.

Znając stężenie procentowe i masę substancji możemy obliczyć masę roztworu z zależności:



Teraz mamy już wszystkie potrzebne wielkości do obliczenia masy wody

Odp.: Roztwór ten zawiera 490 gramów wody.

Zadanie 3

Do kiszenia ogórków należy przygotować 3 kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej. Oblicz, 
jaka ilość wody i soli jest potrzebna do przygotowania tego roztworu.

Odp.: Do przygotowania tego roztworu należy użyć 0,24 kg soli kuchennej i 2,76 kg wody.



Zadanie 4

Do tak przygotowanego roztworu (jak w poprzednim zadaniu) kucharka dolała 1 litr wody. Jakie 
będzie stężenie roztworu? 1 litr wody waży 1 kg.

Dane:

Cp = 8%

ms = 0,24 kg

mw = 2,76 kg

Odp.: Po dolaniu wody stężenie roztworu wynosi 6%.

Zadanie 5

Ile gramów wody trzeba odparować z 500 g 10-procentowego roztworu soli, aby otrzymać roztwór 
15-procentowy?

Dane:

mrI = 500 g

CpI = 10%

CpII = 15%





Odp.: Trzeba odparować 167 g wody.

Zadanie 6

Ile gramów kwasu siarkowego znajduje się w 200 cm3 roztworu o stężeniu 50%? Gęstość tego 
roztworu wynosi 1,5 g/cm3.

Zależność między masą, objętością i gęstością substancji opisuje wzór:

Jeżeli zależność dotyczy całego roztworu, to przyjmuje się oznaczenia:

Jeżeli zależność dotyczy rozpuszczalnika, to przyjmuje się oznaczenia:

Dane:



Odp.: W tym roztworze znajduje się 150 g kwasu siarkowego.

Zadanie 7

Oblicz masę spirytusu salicylowego, czyli 2% roztworu kwasu salicylowego w alkoholu, do którego
otrzymania zużyto 124 cm3 alkoholu o gęstości 0,8g/cm3.

Dane:

Cp = 2%

Vw = 124 cm3

dw = 0,8 g/cm3



Odp.: Otrzymano 101,2 g spirytusu salicylowego.

Zadanie 8

Ilu procentowy roztwór otrzymano, jeżeli zmieszano ze sobą 20 g 5-procentowego roztworu i 10 g 
15-procentowego roztworu pewnej substancji?





Odp.: Po zmieszaniu otrzymano roztwór 8,3 procentowy.
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