
Temat: Rozcieńczanie roztworów – zadania.

W życiu codziennym często korzystamy z koncentratów, które nie nadają się do 
bezpośredniego użycia. Są to zarówno artykuły gospodarstwa domowego, takie jak 
szampony czy płyny do prania i płukania tkanin, jak i półprodukty do przygotowania 
posiłków, np. soki w postaci syropów lub tzw. koncentraty spożywcze. Przed ich 
zastosowaniem postępujemy zgodnie ze wskazówkami producenta. Umiejętność obliczania 
stężeń ułatwia poprawne przygotowywanie roztworów stosowanych w domu bądź w pracy.

1. Jak nazywa się proces, podczas którego dodajemy rozpuszczalnika do roztworu?

Podczas wielu czynności związanych z pracą zawodową, nauką lub codziennym życiem 
dodajemy do różnych płynów (roztworów substancji) wodę lub inny rozpuszczalnik. Proces, 
który wtedy wywołujemy, nazywa się rozcieńczaniem. W jego wyniku zwiększamy ilość 
(masę) rozpuszczalnika, natomiast Ilość (masa) substancji rozpuszczonej nie ulega zmianie.

Co dzieje się ze stężeniem procentowym rozcieńczanego roztworu?

Jak zmienia się stężenie roztworu po jego rozcieńczeniu?



Podczas dodawania do roztworu kolejnej porcji rozpuszczalnika zwiększa się liczba drobin 
rozpuszczalnika przypadających na drobiny substancji rozpuszczonej. Tym samym rośnie 
masa rozpuszczalnika w stosunku do masy substancji rozpuszczonej

Rozwiążemy teraz zadanie:

Do  100g  5% -wego roztworu  dolano 50g wody. Oblicz stężenie procentowe 

powstałego r-ru.

Dane:                                                                                          Szukane:

mr = 100g                                      + 50g wody                         Cp1 = ?

Cp = 5%                                             (dodano)

Najpierw policzymy ile substancji jest w 100g 5% r-ru. Wykorzystamy wzór na ms (ten 
niebieski) 
          Cp * mr              5%  *  100g  
ms = ---------------- =  -------------------  = 5g substancji
            100%                     100%

Po  wlaniu 50g wody masa substancji się nie zmieni, natomiast zmieni się masa r-ru tzn.
Zwiększy się o ilość wody . Czyli masa r-ru po wlaniu wody będzie:
mr1 = 100g + 50g = 150g 
I teraz możemy już wstawiać dane do wzoru na Cp (ten czerwony):
 
                     ms                                     5g
    Cp1    =    ----------     *   100 %   = ----------   *  100 %  = 3,33 %
                      mr                                    150g

W podobny sposób spróbuj rozwiązać zad. 6 ze str. 191 z podręcznika

Uwaga!!! 

6 maja 2020 planuję zrobić krótki teścik online z 2 lekcji :

Woda jako rozpuszczalnik str.165

Rodzaje roztworów str.170



Zasda, będzie taka sama jak przy pisaniu testu z biologii. Link wraz z instrukcją  będzie 
zamieszczony przy nauczaniu zdalnym klasy  w chemii.


