
 Chemia kl.7

Temat na 05.05. 20r.   Rozpuszczalność substancji w wodzie- zadania.

 Zapisz w zeszycie temat. Przed opracowaniem lekcji przypomnij sobie (str.176) 
i zapisz, jaki roztwór nazywamy roztworem  nasyconym. Pod jego definicją 
zapisz również : Z krzywych rozpuszczalności odczytujemy, ile gramów danej 
substancji rozpuści się w 100 gramach wody (w danej temperaturze) dając 
roztwór nasycony.

Te dwie informacje będą Ci potrzebne do rozwiązywania zadań.  Poćwicz 
odczytywanie rozpuszczalności  substancji z krzywych. Następnie z pomocą 
przykładu 42 wykonaj i zapisz w zeszycie zadania 2 i 7 ze str.183. Następnie z 
pomocą przykładu 43 wykonaj zadania3 i 4 ze str.183. Tych zadań na razie nie 
wysyłaj. 

Wskazówki:

Popatrz na krok 3 przykładu 42. Jest tam zapisana proporcja :

W 100g H2O znajduje się 190g Ag NO3

A w 50g H2O znajduje się xg AgNO3

Zapis ten oznacza, że ilości wody i Ag NO3 wzrastają/ zmniejszają się 
proporcjonalnie, czyli tyle samo razy- w tym przypadku dwa razy zmniejszyła się
ilość wody, więc ilość AgNO3 również zmniejszy się dwukrotnie. Jak 
rozwiązujemy proporcję? Mnożąc jej wyrazy „na krzyż” otrzymujemy równość : 
100g razy x g = 50g razy 190g

 Następnie dzielimy obie strony równania przez liczbę przy x (czyli przez 100g) i 
stąd obliczamy x

W zad. 4 zwróć uwagę, że liczymy masę KCl, który wykrystalizuje po oziębieniu 
roztworu – bo wtedy zmniejszy się  rozpuszczalność KCl. O ile gramów ? 
Właśnie o tyle ,ile wykrystalizuje z roztworu (czyli utworzy osad). Tych zadań na
razie nie wysyłamy.



Temat na 07.05.20r.  Stężenie procentowe roztworu (będzie realizowany na 
dwóch lekcjach).

 Zapisz w zeszycie temat. Przeczytaj uważnie teorię do lekcji ze stron 184 – 185 i
190 – 191. Zapisz w zeszycie definicję stężenia procentowego i wzór (z opisem), 
który pozwala je obliczyć. Przeanalizuj przykłady nr.44 , 45 i z ich pomocą 
wykonaj zadania 1 i 3 ze strony 191. Wskazówka : w zad. 4 masę azotanu (V) 
sodu odczytamy z krzywej rozpuszczalności, zaś masa wody wynosi (jak w 
definicji rozpuszczalności ) 100g.Tych zadań na razie nie wysyłamy.


