
                                                         Lekcja data 6.04.2020r. 
 

Temat: Stężenie procentowe roztworu a rozpuszczalność -  rozwiązywanie zadań. 

1. Przykładowe zadanie: 
Nasycony wodny  roztwór soli kuchennej (NaCl – chlorek sodu) ma w pewnej 
temperaturze stężenie 60%. Oblicz rozpuszczalność soli w tej temperaturze. 
Analiza sytuacji:  
Aby obliczyć rozpuszczalność potrzebujemy dwóch danych: masę soli i masę wody. 
Mamy dane stężenie 60%, co oznacza że w całym roztworze (100%) - 60% stanowi 
sól. 
Dane:   
Cp = 60% 
ms = ? 
mH2O = ?         Obliczamy: rozpuszczalność soli w  wodzie = ? 

Rozwiązanie: 
Ponieważ mamy dane tylko stężenie procentowe obliczamy ile soli i ile wody 
znajduje się w 100g roztworu (stężenie podawane w %-ach zgodnie z definicją - to 
liczba gram substancji na 100g roztworu; zakładamy zatem że roztwór ma masę 
100g (mr-ru) i do takiej ilości roztworu odnosimy nasze obliczenia) 

Obliczamy masę soli. W roztworze o Cp = 60% mamy: 
 

100g r-ru------100% 

        ms --------------60%            ms =
∗ %

%
= 𝟔𝟎𝐠     

 

Obliczamy ilość wody: 
mH2O = mr-ru - ms = 100g – 60g = 40g 

Następnie obliczamy rozpuszczalność czyli liczbę gram soli na 100g wody: 

ms ---------jest rozpuszczona w-------- mH2O                                 60g soli------40gH2O 
xgsoli -----rozpuszcza się w ----------100gH2O                 x --------------100gH2O 
 
x =

∗
= 𝟏𝟓𝟎𝐠     

Odp: Rozpuszczalność soli w wodzie w danej temperaturze wynosi 150g. 

2. Przykładowe zadanie: 
Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu cukru w wodzie jeśli 
rozpuszczalność cukru w danych warunkach wynosi 25g. 
Analiza sytuacji:  
Aby obliczyć stężenie procentowe roztworu cukru w wodzie potrzebujemy dwóch 
danych: masę cukru i masę roztworu. 
Mamy daną rozpuszczalność. 
Dane:   
rozpuszczalność = 25g 
ms = ? 
mr-ru = ?         Obliczamy: stężenie procentowe Cp = ? 

Rozwiązanie: 
Ponieważ mamy daną rozpuszczalność możemy z definicji określić masę cukru 
przypadającą na 100gH2O a następnie obliczyć masę roztworu dla danej 
rozpuszczalności: 
 



 
 
 
25g cukru  -----rozpuszcza się w ----100g H2O;               zatem ms = 25g, a mH2O = 100g 
Obliczamy masę roztworu: 
mr-ru = ms + mH2O = 25g + 100g = 125g 

Mając masę substancji i masę roztworu obliczamy stężenie procentowe: 
125g ---------100%                                              125g r-ru------25g cukru 
25g ----------- Cp             lub tak                              100g r-ru------xg cukru 

 

Cp =
∗ %

= 𝟐𝟎𝐠%                        wynik w gramach (odpowiedź podajemy w %) 
 

Odp. Stężenie procentowe nasyconego roztworu cukru w wodzie wynosi 20%. 

Zad. 3. Zadanie do samodzielnego rozwiązania:  

Oblicz rozpuszczalność soli w wodzie (w danej temperaturze) jeśli nasycony wodny 
roztwór tej soli ma stężenie 10%.  
 

 
 
 
 
 
 
 


