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KARTA PRACY
Powtórzenie wiadomości 
WODA I ROZTWORY WODNE

1.   Uzupełnij zdania. Wstaw w luki odpowiednie informacje.

a)  Woda                                            to woda chemicznie czysta − substancja zbudowana tylko z cząsteczek 

o wzorze sumarycznym                          .

b)  Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów                             i jednego atomu                            .

c) W cząsteczce wody występuje wiązanie                                                                                                            .

d)  Podczas krzepnięcia woda                                    swoją objętość, dlatego lód pływa po jej powierzchni.

e) Największą gęstość woda ma w temperaturze             °C.

2.  Do każdego rodzaju roztworu dopasuj poprawne określenie. Pod każdym numerem wpisz odpowiednią 
literę.

 I. roztwór nasycony
 II. roztwór nienasycony
 III. roztwór rozcieńczony
 IV. roztwór stężony

I II III IV

3.  Zaprojektuj doświadczenie, które wykaże wpływ temperatury na szybkość rozpuszczania cukru w wodzie. 
W tym celu:

a) zaplanuj kolejne czynności, które należy wykonać;

b) zrób spis potrzebnego sprzętu laboratoryjnego;

A.  Roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest mniejsza od odpowia-
dającej jej wartości rozpuszczalności w danej temperaturze.

B.  Roztwór, w którym stężenie substancji rozpuszczonej jest bliskie lub równe 
stężeniu odpowiadającemu rozpuszczalności tej substancji.

C.  Roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest większa, niż wynika to 
z wartości rozpuszczalności tej substancji w danej temperaturze.

D.  Roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej odpowiada dokładnie roz-
puszczalności tej substancji w danej temperaturze.

E.  Roztwór, w którym stężenie substancji rozpuszczonej jest dużo mniejsze od 
stężenia odpowiadającego rozpuszczalności tej substancji.
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c) sformułuj obserwacje;

d) zapisz wniosek wynikający z obserwacji.

4. Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności dwóch wybranych substancji od temperatury.
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Napisz odpowiedzi na poniższe pytania.

a) Do 100 g wody o temperaturze 20°C dodano 60 g chlorku amonu.
Ile gramów chlorku amonu uległo rozpuszczeniu, a ile się nie rozpuściło? 

Jaką temperaturę powinna mieć woda, aby cały chlorek amonu uległ rozpuszczeniu?

b)  W jakiej temperaturze rozpuszczalność chlorku potasu jest taka sama, jak rozpuszczalność chlorku amonu 
w temperaturze 50°C?
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c) Ile gramów chlorku potasu można maksymalnie rozpuścić w 150 g wody o temperaturze 30°C?

d)  Jaki rodzaj roztworu (nasycony czy nienasycony) powstanie po zmieszaniu 70 g chlorku amonu i 150 g 
wody o temperaturze 60°C?

e) Jakie jest stężenie procentowe nasyconego w temperaturze 40°C roztworu chlorku potasu?

Odpowiedź:  

5.  Jako środek dezynfekcyjny stosuje się wodę utlenioną, która jest 3-procentowym roztworem nadtlenku wodoru 
– H2O2. Oblicz, ile gramów H2O2 znajduje się w 15 g wody utlenionej. Sformułuj odpowiedź.
Dane:  Szukane:   
Rozwiązanie

Odpowiedź:  

6.  Aby sporządzić 2-procentowy alkoholowy roztwór fioletu o właściwościach antyseptycznych, zużyto 10 g fioletu 
krystalicznego (gencjany). Oblicz, ile gramów roztworu fioletu można maksymalnie otrzymać oraz jaka bę-
dzie objętość zużytego alkoholu o gęstości 0,79 g

cm3 . Sformułuj odpowiedź.
Dane:  Szukane:  
Rozwiązanie

Odpowiedź:        
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7.  Zaproponuj sposoby racjonalnego gospodarowania wodą w twoim domu, szkole oraz najbliższej okolicy. Wpisz 
do tabeli po 3 hasła promujące zaproponowany sposób postępowania.

Dom Szkoła Najbliższa okolica 

8. Dokończ przysłowia i powiedzenia związane z wodą.

Póty                                                   
                                                              
                                                              

wpaść z deszczu                                  
                                                              
                                                              

burza                                                   
                                                              
                                                              

40  Co

w gorącej                                               
                                                              
                                                              

Cicha                                                       
                                                              
                                                              

ILUSTRACJE: VERDE, Kraków
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UZUPEŁNIONA KARTA PRACY
Powtórzenie wiadomości 
WODA I ROZTWORY WODNE

1.   Uzupełnij zdania. Wstaw w luki odpowiednie informacje.

a)  Woda                                      to woda chemicznie czysta − substancja zbudowana tylko z cząsteczek o wzorze 

sumarycznym                          .

b)  Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów                             i jednego atomu                            .

c) W cząsteczce wody występuje wiązanie                                                                                                            .

d)  Podczas krzepnięcia woda                                    swoją objętość, dlatego lód pływa po jej powierzchni.

e) Największą gęstość woda ma w temperaturze             °C.

2.  Do każdego rodzaju roztworu dopasuj poprawne określenie. Pod każdym numerem wpisz odpowiednią 
literę.

 I. roztwór nasycony
 II. roztwór nienasycony
 III. roztwór rozcieńczony
 IV. roztwór stężony

I II III IV
D A E B

3.  Zaprojektuj doświadczenie, które wykaże wpływ temperatury na szybkość rozpuszczania cukru w wodzie. 
W tym celu:

a) zaplanuj kolejne czynności, które należy wykonać;

Do dwóch zlewek wsypać po łyżce cukru; do jednej zlewki wlać zimną wodę, a do drugiej – tyle
samo wody gorącej; zawartość zlewek wymieszać pręcikiem (bagietką szklaną).

b) zrób spis potrzebnego sprzętu laboratoryjnego;

dwie zlewki, łyżka, pręcik (bagietka)

A.  Roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest mniejsza od odpowia-
dającej jej wartości rozpuszczalności w danej temperaturze.

B.  Roztwór, w którym stężenie substancji rozpuszczonej jest bliskie lub równe 
stężeniu odpowiadającemu rozpuszczalności tej substancji.

C.  Roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest większa, niż wynika to 
z wartości rozpuszczalności tej substancji w danej temperaturze.

D.  Roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej odpowiada dokładnie roz-
puszczalności tej substancji w danej temperaturze.

E.  Roztwór, w którym stężenie substancji rozpuszczonej jest dużo mniejsze od 
stężenia odpowiadającego rozpuszczalności tej substancji.

H2O
wodoru tlenu

destylowana

kowalencyjne spolaryzowane
zwiększa

4
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Rozpuściło się ok. 37 g chlorku amonu, a ok. 23 g się nie rozpuściło.

Aby cały chlorek amonu uległ rozpuszczeniu, woda powinna mieć temperaturę ok. 68°C.

Rozpuszczalność chlorku amonu w temperaturze 50°C jest taka sama, jak rozpuszczalność chlorku 
potasu w temperaturze 75°C.

c) sformułuj obserwacje;

W wodzie gorącej rozpuszczana substancja rozpuszcza się szybciej niż w wodzie zimnej.

d) zapisz wniosek wynikający z obserwacji.

Podgrzanie wody zwiększa szybkość rozpuszczania substancji stałych (np. cukru) w wodzie.

4. Wykres przedstawia zależność rozpuszczalności dwóch wybranych substancji od temperatury.
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Napisz odpowiedzi na poniższe pytania.

a) Do 100 g wody o temperaturze 20°C dodano 60 g chlorku amonu.
Ile gramów chlorku amonu uległo rozpuszczeniu, a ile się nie rozpuściło? 

Jaką temperaturę powinna mieć woda, aby cały chlorek amonu uległ rozpuszczeniu?

b)  W jakiej temperaturze rozpuszczalność chlorku potasu jest taka sama, jak rozpuszczalność chlorku amonu 
w temperaturze 50°C?
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W 150 g wody o temperaturze 30°C można maksymalnie rozpuścić ok. 55,5 g chlorku potasu.

R(60°C) = 55 g / 100 g wody  82,5 g / 150 g wody 
Po zmieszaniu 70 g chlorku amonu i 150 g wody o temperaturze 60°C powstanie roztwór nienasycony.

ms = 40 g   mrozp (H2O) = 100 g   mr = 140 g
cp = 40 g 
       140 g  

∙100% = 28,57%

W 15 g 3-procentowej wody utlenionej znajduje się 0,45 g nadtlenku wodoru H2O2.

x = 3 g ∙15 g 
      100 g   

= 0,45 g

3 g H2O2 – 100 g wody utlenionej
x H2O2 g – 15 g wody utlenionej

m (wody utl.) = 15 g m (H2O2) = ?

c) Ile gramów chlorku potasu można maksymalnie rozpuścić w 150 g wody o temperaturze 30°C?

d)  Jaki rodzaj roztworu (nasycony czy nienasycony) powstanie po zmieszaniu 70 g chlorku amonu i 150 g 
wody o temperaturze 60°C?

e) Jakie jest stężenie procentowe nasyconego w temperaturze 40°C roztworu chlorku potasu?

Odpowiedź:        

5.  Jako środek dezynfekcyjny stosuje się wodę utlenioną, która jest 3-procentowym roztworem nadtlenku wodoru 
– H2O2. Oblicz, ile gramów H2O2 znajduje się w 15 g wody utlenionej. Sformułuj odpowiedź.
Dane:  Szukane:  
Rozwiązanie

Odpowiedź:  

6.  Aby sporządzić 2-procentowy alkoholowy roztwór fioletu o właściwościach antyseptycznych, zużyto 10 g fioletu 
krystalicznego (gencjany). Oblicz, ile gramów roztworu fioletu można maksymalnie otrzymać oraz jaka bę-
dzie objętość zużytego alkoholu o gęstości 0,79 g

cm3 . Sformułuj odpowiedź.
Dane:  Szukane:  
Rozwiązanie

Odpowiedź:        
        

Stężenie procentowe nasyconego w temperaturze 40°C roztworu chlorku potasu jest 
równe ok. 28,6%.

ms= 10 g mrozp = ?  Vrozp = ?

2 g fioletu krystalicznego (gencjany) – 100 g roztworu fioletu
10 g fioletu krystalicznego (gencjany) – x g roztworu fioletu

x = 10 g ∙100 g
             2 g        

= 500 g

mr = 500 g
mrozp = 500 g – 10 g = 490 g

cp=   490 g  
       0,79 g/cm3 = 620,25 cm3

Do przygotowania tego roztworu potrzebne będzie ok. 620,25 cm3 alkoholu.
Z 10 g fioletu krystalicznego można maksymalnie otrzymać 500 g roztworu fioletu.
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dzban wodę nosi, 
póki mu się ucho nie urwie.

pod rynnę

w szklance wody

wodzie kąpany

woda brzegi rwie

7.  Zaproponuj sposoby racjonalnego gospodarowania wodą w twoim domu, szkole oraz najbliższej okolicy. Wpisz 
do tabeli po 3 hasła promujące zaproponowany sposób postępowania.

Dom Szkoła Najbliższa okolica 

np. krótki prysznic zamiast  
kąpieli w wannie, zmywanie 

naczyń w zmywarce, zakręcanie 
kranu podczas mycia  

zębów czy włosów

np. dokręcanie kranu, powiado-
mienie wychowawcy o cieknącym 
kranie w łazience lub o zepsutej 

spłuczce w toalecie 

np. wykorzystanie wody desz-
czowej do podlewania roślin, 
korzystanie z myjni samocho-

dowych zamiast ręcznego mycia 
samochodów

8. Dokończ przysłowia i powiedzenia związane z wodą.

Póty                                                   
                                                              
                                                              

wpaść z deszczu                                  
                                                              
                                                              

burza                                                   
                                                              
                                                              

40  Co

w gorącej                                               
                                                              
                                                              

Cicha                                                       
                                                              
                                                              

ILUSTRACJE: VERDE, Kraków


