
Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie – zadania.

Na podstawie wykresu rozpuszczalności substancji możemy określić, ile gramów substancji 
rozpuści się w 100 g wody i utworzy r-r (r-r oznacza roztwór) nasycony w danej temperaturze. 
Możemy też przewidzieć, czy podana masa substancji może rozpuścić się w określonej masie wody.

1. Odczytywanie i interpretacja danych z wykresu rozpuszczalności 

Ćwiczenie 1
Ile gramów azotanu(V) potasu – KNO3 ( na wykresie ze str. 178  niebieska linia ) należy rozpuścić

 w 100 g wody, aby w temperaturze 60°C otrzymać r-r nasycony?

Wytłumaczenie:
1. Na podstawie wykresu rozpuszczalności dla azotanu(V) potasu, sprawdzamy rozpuszczalność tej 
substancji w temp. 60°C: 
2. Z wykresu rozpuszczalności azotanu(V) potasu odczytujemy rozpuszczalność tego związku w 
temp. 60°C.  Najprościej to zrobić w ten sposób, że odszukujemy na osi poziomej temperaturę 
60°C, "kładziemy" palec na wartości tej temperatury i przesuwamy się w górę, tak długo, aż 
przetniemy się z niebieską krzywą. Wtedy przsuwamy wzrok w lewą stronę na oś pionową i 
odczytujemy rozpuszczalność w gramach na 100 g wody.
Aby otrzymać nasycony r-r azotanu(V) potasu w temperaturze 60°C, należy rozpuścić 110 g tego 
związku w 100 g wody. 

Ćwiczenie 2
Spróbuj odczytać z wykresu rozpuszczalności :
a) rozpuszczalność cukru  w 100g wody w temperaturze 30°C
b) rozpuszczalność jodku potasu - KI  w 100g wody w temperaturze 40°C
c) rozpuszczalność chlorku amonu - NH4Cl w 100g wody w temperaturze 70°C

2. Obliczanie ilości substancji, którą można rozpuścić w określonej ilości wody 

Z wykresu krzywej rozpuszczalności możemy odczytać, ile gramów substancji należy rozpuścić 
w 100 g wody, aby otrzymać roztwór nasycony w określonej temperaturze. Ale również możemy 
policzyć ile substancji można rozpuścić w dowolnej masie wody. 

 Ćwiczenie 3
Wykorzystam ćwiczenie 1 do wytłumaczenia tego problemu. Z wykresu rozpuszczalności 
odczytaliśm,że aby otrzymać nasycony roztwór azotanu(V) potasu w temperaturze 60°C, należy 
rozpuścić 110 g tego związku w 100 g wody. 
Natomiast ile tej substancji należy użyć aby otrzymać r-r nasycony w : 50g wody, 200g wody, 500g 
wody, 25g wody?
Wytłumaczenie:
Jeżeli w 100 g wody można rozpuścić  110g KNO3 w temp. 60°C otrzymując r-r nasycony,
to w 50  g wody należy rozpuścić połowę tej substancji czyli 110 : 2 = 55g KNO3  w temp. 60°C,
to w 200g wody należy rozpuścić dwa razy więcej tej substancji czyli 110 * 2 = 220g KNO3  w 
temp. 60°C,
to w 500g wody należy rozpuścić pięć razy więcej tej substancji czyli 110 * 5 = 550g KNO3  w 
temp. 60°C,
to w 25g wody należy rozpuścić jedną czwartą tej substancji czyli 110 : 4 = 27,5g KNO3  w temp. 
60°C.



Ćwiczenie 4
Odczytaj z wykresu rozpuszczalności,  rozpuszczalność jodku potasu - KI  w 100g wody w 
temp. 40°C (patrz ćwiczenie 2) i oblicz ile tej substancji należy użyć aby otrzymać r-r nasycony w :
50g wody, 200g wody, 500g wody, 25g wody?

3. Obliczanie ilości substancji znajdującej się w określonej masie roztworu 
nasyconego

Znając rozpuszczalność substancji w wodzie, możemy łatwo określić stosunki masowe między 
substancją rozpuszczoną a rozpuszczalnikiem w roztworze nasyconym. To z kolei pozwala nam 
obliczyć ilość substancji obecnej w dowolnej masie roztworu nasyconego. 
Ćwiczenie 5
Oblicz masę nasyconego w temperaturze 60°C roztworu chlorku potasu, jeśli do jego sporządzenia 
użyto 100 g wody.

Wytłumaczenie:
Z wykresu rozpuszczalności chlorku potasu - KCl odczytujemy, ile substancji może maksymalnie 
rozpuścić się w 100 g wody w temp. 60°C.
Masa chlorku potasu w roztworze nasyconym wynosi 38 g ( tzn.że można max rozpuścić 38g KCl 
w 100g wody otrzymując r-r nasycony)
Odczytaliśmy masę substancji, wiemy jaka jest masa rozpuszczalnika, możemy więc obliczyć masę 
roztworu:

masa roztworu = masa rozpuszczalnika + masa substancji rozpuszczonej = 100  +  =g 38g 138g

Ćwiczenie 6
Oblicz masę nasyconego w temperaturze 30°C cukru, jeśli do jego sporządzenia użyto 100 g wody.

Oblicz masę nasyconego w temperaturze 40°C jodku potasu - KI, jeśli do jego sporządzenia
użyto 100 g wody.
Oblicz masę nasyconego w temperaturze 70°C chlorku amonu - NH4Cl , jeśli do jego 
sporządzenia użyto 100 g wody.
 

Do nauki i ćwiczenia powinniście wykorzystać materiały ze strony :
https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji---zadania/Dsp0fMI1Z
W ramach utrwalenia dzisiejszej lekcji wykonajcie ćwiczenia 10,11,12,14,15 i 16 (tylko wirtualnie) 
i sprawdźcie swoje odpowiedzi klikając w ikonkę "sprawdź"

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji---zadania/Dsp0fMI1Z
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