
Informacja do zadań 1 . 2. 

Woda morska zawiera średnio 3,5% soli. 

 

Zadanie 1. (0.1) 

Które zdanie jest prawdziwe? 

A. W 100 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli. 

B. W 103,5 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli. 

C. W 135 g wody morskiej znajduje się 35 g soli. 
D. W 96,5 g wody morskiej znajduje się 3,5 g soli. 

 

Zadanie 2. (0.1) 

Ile soli zawierają 2 kilogramy wody morskiej? 

A. 7 g  B. 70 g  C. 700 g   D. 7000 g 

 

Zadanie 3. (0.1) 

Ile wody destylowanej trzeba dolać do 100 g wody morskiej, aby otrzymać 

roztwór  o stężeniu dwa razy mniejszym? 

A. 100 g   B. 96,5 g   C. 98,25 g   D. 200 g 

 

Informacje do zadań  4, 5 i 6 
Wykres przedstawia zależność 

rozpuszczalności dwutlenku 

węgla w wodzie od 
temperatury. 

Zadanie 4.  0.1) 

Ile najwięcej gramów 

dwutlenku węgla można 

rozpuścić w 100 g wody o 

temperaturze 

10°C? 

A. 50     B. 30   C. 0,3    D. 0,2 

Zadanie 5. (0.1) 

100 g wody o temperaturze 5°C nasycono dwutlenkiem węgla. Ile gramów 

CO2 wydzieli się w postaci gazu, gdy ten roztwór ogrzejemy do temperatury 

30°C? 

A. 0,1  B. 0,2  C. 0,3   D. 0,4 

Zadanie 6. (0.1) 

Jeśli temperatura wody rośnie, to rozpuszczalność CO2: 

A. rośnie   B. maleje   C. nie zmienia się   D. jest stała 

 



Informacja do zadań 7. i 8. 

Wykres przedstawia 
zależność rozpuszczalności 

pewnych związków 

siarczanu(VI) miedzi(II) 
od temperatury. 

 

Zadanie 7. (0-1) 

Odczytaj z wykresu, ile 

gramów CuSO4 rozpuści 

się w 100g wody w 

temperaturze 65oC. 

A. ok. 53g 

B. ok. 45 g 
C. ok. 70 g 

D. ok. 90 g 

 

Zadanie 8. (0-1) 

Na podstawie wykresu 

można sformułować 

wniosek, że 

rozpuszczalność 

siarczanu(VI) 

miedzi(II) 

A. maleje proporcjonalnie do spadku temperatury. 

B. maleje proporcjonalnie do wzrostu temperatury. 
C. rośnie wraz ze spadkiem temperatury. 

D. rośnie wraz ze wzrostem temperatury. 
 

Zadanie 9. (0-1) 

Stężenie procentowe roztworu obliczamy zgodnie z podanym wzorem: 

 
Wybierz, spośród podanych wzorów, wzór pozwalający obliczyć masę 

rozpuszczonej substancji. 

 

       
 

 

 



Informacje do zadań 10. i 11. 

Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności wybranych związków wapnia w 
wodzie od temperatury. 

 
Zadanie 10. (0-1) 

Ile co najwyżej gramów wodorotlenku wapnia można rozpuścić w 1000 g 

wody  w temperaturze 20ºC? 

A. 2,6   B. 0,26   C. 0,16   D. 1,6 

 

Zadanie 11. (0-1) 

Które zdanie jest prawdziwe? 

A. Rozpuszczalność związków wapnia rośnie ze wzrostem temperatury. 

B. Przy podnoszeniu się temperatury od 0ºC do 20ºC rozpuszczalność 
siarczanu(VI) wapnia rośnie, a wodorotlenku wapnia maleje. 

C. Rozpuszczalność siarczanu(VI) wapnia w temperaturze 0ºC i 60ºC jest taka 

sama. 
D. Rozpuszczalność wodorotlenku wapnia jest odwrotnie proporcjonalna do 

temperatury. 
 

Zadanie 12. (0-1) 

Oceń prawdziwość podanych informacji. Wybierz P, jeśli zdanie jest 

prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

 

Rozpuszczanie to wnikanie cząstek jednej substancji między cząstki 

innej substancji. 
P F 

Jeśli mówimy, że rozpuszczalność pewnego gazu w wodzie o 
temperaturze 20°C wynosi 0,17 g, oznacza to, że w podanej 

temperaturze w 100 g roztworu można rozpuścić maksymalnie 0,17 g 

tej substancji. 

P F 

 

 



Zadanie 13. (0-2) 

Na wykresach przedstawiono zależność rozpuszczalności wybranych 

substancji w wodzie od temperatury. 

 
Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003. 

 

Korzystając z wykresów, uzupełnij zdania. 

13.1 Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność soli A. rośnie  B. maleje 

Ze wzrostem temperatury rozpuszczalność gazów A. rośnie  B. maleje 

13,2 Ile można rozpuścić NH3w 100 g wody o 

temperaturze 50°C  

A. 50 g B. 30g 

Do jakiej temperatury trzeba ogrzać wodę, aby w 
50 g wody można było rozpuścić 75 g NaNO3 

A. 50
o
C B. 80

o
C 

 

Zadanie 14. (0-1) 

Ile gramów wodorotlenku sodu potrzeba do przygotowania 1,5 dm
3
 20-

procentowego roztworu o gęstości d = 1,22 
3cm

g ? Oceń prawdziwość podanych 

informacji. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. 

 

Masę roztworu obliczamy ze wzoru d = 
V

m . P F 

Potrzebna masa wodorotlenku sodu to 366 g. P F 

 

Zadanie 15. (0-1) 
100 g chlorku potasu KCl rozpuszczano w 250 g wody o temperaturze 30°C. 

Rozpuszczalność KCl w podanych warunkach wynosi 37 g. Wybierz rodzaj 

otrzymanego roztworu. 

A. roztwór nasycony    B. koloid  

C. roztwór nienasycony   D. roztwór rozcieńczony 

 

 



Zadanie 16. (0-1) 

Oblicz, ile gramów 12-procentowego roztworu można otrzymać w wyniku 

rozpuszczenia 30 g kwasku cytrynowego w wodzie. Wybierz poprawną 

odpowiedź. 

A. 100 g  B. 250 g  C. 220 g  D. 30 g 

 

Zadanie 17. (0-1) 

W 100 g wody o temperaturze 20
o
C rozpuszcza się maksymalnie 0,16 g 

wodorotlenku wapnia.  

 

Wskaż maksymalną liczbę gramów Ca(OH)2, jaką można rozpuścić w 0,3 l 

wody (gęstość wody d = 1
3cm

g ) o temperaturze 20
o
C, aby otrzymać roztwór 

nasycony.  
A. 0,48 g  B.  0,32 g  C. 0,16 g  D. 0,08 g 

 

Zadanie 18. (0-1) 

Oblicz, ile gramów kwasu solnego potrzeba do przygotowania 240 g 

roztworu 6-procentowego. Wskaż wzór potrzebny do obliczeń oraz wynik. 
Wzór na obliczenie masy kwasu solnego to 

A. 
r

p %100 

m

C 
. B. 

%100

rp mC 
.  C. 

p

r %100

C

m 
.  D. %100rp mC . 

  

Masa kwasu solnego potrzebna do przygotowania 240 g roztworu 6-

procentowego to 
A. 18 g.  B. 15 g.  C. 14,4 g.  D. 24,4 g. 

 

Zadanie 19. (0-1) 
Oblicz zawartość procentową węgla w tlenku węgla(IV), wiedząc że stosunek 

masy węgla do masy tlenu w tym związku chemicznym wynosi 3 : 8. 

Wybierz poprawne odpowiedzi. 

 

1. Sposób obliczania 2. Zawartość węgla w tlenku 

węgla(IV) 

A. %100
8

3
  A. 72,73% 

B. %100
11

3
  B. 37,50% 

C. %100
3

8
  C. 27,27% 

D. %100
11

8
  D. 62,50% 

 



Zadanie 20. (0-1) 

Oblicz zawartość procentową (procent masowy) metalu w wodorotlenku 

glinu (mH = 1 u, mO = 16 u, mAl = 27 u). Wskaż prawidłową odpowiedź. 

 

A. 33,33% B. 34,62% C. 27% D. 61,36% 

 

Zadanie 21. (0-1) 

Oblicz masy cząsteczkowe substancji o podanych wzorach sumarycznych. 

Skorzystaj z fragmentu układu okresowego pierwiastków chemicznych. 

Wybierz prawidłową odpowiedź dla każdej z substancji. 

 
 1. Al2(SO4)3  

 A. 75 u  B. 342 u  C. 75 g   D. 150 g 

 

2. CH3COOH  

A. 59 u  B. 44 u   C. 60 u   D. 48 g 

 

Zadanie 22. (0-1) 

Ile gramów miedzi użyto w reakcji syntezy do otrzymania 16 g tlenku 

miedzi(II), gdy masa wykorzystanego tlenu wynosiła 3,2 g? Wybierz 

prawidłową odpowiedź. 

 

A. 6,4 g  B. 25,6 g  C. 12,8 g  D. 4,6 g 


