
Temat: Rozwiązywanie prostych zadań ze stężeń procentowych.

Na dzisiejszej lekcji nauczycie się jak rozwiązać proste zadania ze stężeń 
procentowych.

Wszystkie dzisiejsze zadania można rozwiązać wykorzystując wzór na Cp. 

W niektórych zadaniach wystarczy bezpośrednio wstawić do wzoru , a w 
niektórych należy wcześniej ten wzór przekształcić. 

Teraz przekształcę wzór na Cp tak, aby można było z niego obliczyć ms  i   mr .

Na lekcji matematyki zapewne uczyliście się przekształcać wzory, więc myślę

że nie będzie problemów. Przypominam wzór główny na obliczanie Cp, od 
niego zaczniemy:

                      ms                                                                               ms

   Cp    =    ----------     *   100 %              lub          Cp    =    ------------------     *   100 %

                      mr                                                                       ms   +    mrozp. (woda)

                             ms 

           Cp    =    ----------     *   100 %        ( aby pozbyć się ułamka mnożymy 

                             mr                                     obustronnie przez mianownik czyli mr )

otrzymujemy:

 Cp  *  mr    = ms    *  100%                ( teraz „pozbywamy się „ Cp czyli dzielimy   

                                                                          obustronnie   przez Cp)

otrzymujemy wzór na masę roztworu  czyli  mr  :

                ms  *  100%

mr   =      ------------------        ( jest to wzór na obliczenie masy r-ru   mr )

                       Cp



Cp  *  mr    = ms    *  100%                ( jeżeli obustronnie podzielimy przez 100% 

                                                               otrzymamy wzór na obliczenie masy      

                                                                substancji  czyli  ms  )

  Cp  * mr  

--------------    =    ms

   100%

Napiszmy go zamieniając stronami:

               Cp  * mr   

ms   =   ----------------      ( jest to wzór na obliczanie masy substancji  ms  )

              100%

Jeszcze potrzebny nam będzie wzór z poprzedniej lekcji z masą rozpuszczalnika:

                                             mr    =    mrozp.    +    ms

                                                            (woda)

……………………………………………………………………………………………………………………

W podręczniku na stronie 191 są zamieszczone trzy zadania 1,2,3 

Spróbujcie je rozwiązać – podam kilka wskazówek.

Zadanie 1 / 191

Wstawiamy dane do wzoru na Cp ( ten czerwony). Wcześniej musicie policzyć 
mr ( z tego fioletowego wzoru)

Zadanie 2 / 191

Wstawiamy dane do wzoru na ms  (ten niebieski) i gotowe.



Zadanie 3 / 191

Najpierw odczytujemy z krzywych rozpuszczalności rozpuszczalność azotanu (V) 
potasu w temp. 200C (mnie wyszło 35g azotanu /100g wody). Macie tu dwie 
dane : masę substancji – azotanu i masę wody. Wystarczy wstawić do 
czerwonego wzoru.

Zadanie 4 / 191    ( dla chętnych )

Najpierw należy obliczyć masę roztworu ( objętość pomnożyć przez gęstość 
UWAGA ! Jednostki!!!) a następnie dane wstawić do wzoru na ms ( ten 
niebieski). 

Uwaga!!! 

Odpowiedzi do zadań znajdują się na końcu podręcznika str.241, więc możecie 
sobie sprawdzić czy dobrze rozwiązaliście zadania.

Powodzenia :0)


