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pozostały śladowe ilości odważonej substancji 
 po wymieszaniu składników uzupełnienie kolby miaro-

wej wodą destylowaną do kreski na szyjce kolbki, 
 zamknięcie kolby miarowej korkiem, wymieszanie 

składników, 
  przelanie do odpowiedniej butelki i opisanie roztworu. 

 
8.2. Opisz sposób sporządzania 250 cm3 roztworu Na2SO4 o stężeniu 0,1 mol·dm-3 . 
…………………………………………………………………………………………………..…………... 
…………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………..………………………………………………………………...............................………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
8.3. Wiele substancji chemicznych stosowanych w laboratoriach występuje w postaci hydratów. Oblicz 
stężenie procentowe roztworu uzyskanego po rozpuszczeniu 10 g CuSO4·5 H2O w 200 cm3 wody  
destylowanej. Wynik podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

 
8.4. Substancje chemiczne stosowane w laboratoriach najczęściej zawierają zanieczyszczenia. Odważono 
25 g Na2SO4 zawierającego 2% rozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń i wprowadzono do kolbki  
miarowej o pojemności 500 cm3, uzupełniając wodą destylowaną do kreski na szyjce kolbki.  
Oblicz stężenie molowe roztworu uzyskanego po rozpuszczeniu tej soli. 

 
8.5. Zastanawiano się, jak z 6% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o masie 30 g uzyskać 15% roztwór tej soli 
dysponując siarczanem(VI) miedzi(II) – woda (1/5). Oblicz masę CuSO4·5 H2O, jaką należy odważyć, aby 
po zmieszaniu z przygotowanym wcześniej roztworem siarczanu(VI) miedzi(II) roztwór miał stężenie 
15 %. 
 

      III. Zastosowanie naważek substancji chemicznych (fiksanali) 

Informacja do zadań 8.5.-8.6. 
W laboratoriach do sporządzenia roztworów o dokładnie znanym stężeniu (mianowanych) często stosowa-
ne są tzw. fiksanale - małe ampułki zawierające ściśle określoną naważkę związku chemicznego wykonane 
ze szkła lub tworzywa, których konstrukcja umożliwia łatwe ilościowe przeniesienie naważki do kolby 
miarowej. W celu sporządzenia roztworu o danym stężeniu z substancji stałej, do kolby miarowej zawiera-
jącej wodę destylowaną wprowadza się całą zawartość fiksanalu i miesza się, aż do uzyskania jednorodne-
go roztworu. Kolbę dopełnia się wodą nieco poniżej kreski znajdującej się na szyjce kolby miarowej  
i roztwór zostawia się na jakiś czas, po czym uzupełnia wodą do kreski na szyjce kolbki miarowej. 
 
8.6. Podaj, jakiej pojemności kolbkę miarową należy przygotować, aby uzyskać roztwór o stężeniu  
0,2 mol·dm-3, skoro dysponuje się fiksanalem HCl, na ampułce której widnieje napis: 0,1 mol  
(3,646 g) HCl. 
 
8.7. Zakupiono fiksanal NaOH, na ampułce którego widniał napis: 0,1 mol/l (4,001 g) NaOH. Podaj,  
jakiej pojemności kolbkę miarową należy przygotować, aby po ilościowym przeniesieniu zawartości 
fiolki uzyskać roztwór o stężeniu 0,05 mol·dm-3. 
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9. Rozdzielanie mieszaniny niejednorodnej i jednorodnej na składniki. 

  I. Ekstrakcja 
Czynności Schematyczny rysunek 

Do rozdzielacza zawierającego związek „b” w fazie 
wodnej dodaje się niepolarny rozpuszczalnik  „a”, 
który nie miesza się z wodą, ale rozpuszcza wyła-
wianą substancję „b”. Zawartość rozdzielacza 
 wytrząsa się, a po odstaniu i rozdzieleniu faz zlewa 
się dolną warstwę cieczy, a górną zawierającą  
wyekstrahowaną substancję „b” wykorzystuje się  
w dalszym oznaczeniu np. chromatograficznym. 
Obserwacje: Podczas wytrząsania niepolarne 
związki chemiczne migrują z rozpuszczalnika  
polarnego do niepolarnego. Widoczne jest to 
w przypadku ekstrakcji związków barwnych. 
 

Rozpuszczalnik  
   niepolarny a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Związek b  
w fazie wodnej                                         do dalszego 
                                                                        badania 

Wniosek: Ekstrakcja to metoda wykorzystująca różnice w rozpuszczalności badanych substancji  
w rozpuszczalnikach o różnej polarności. Substancja rozpuszczona ulega podziałowi pomiędzy dwa  
niemieszające się rozpuszczalniki. Podczas wytrząsania niepolarne związki chemiczne migrują  
z polarnego rozpuszczalnika (wody) do rozpuszczalnika niepolarnego. 
 
9.1.1. Napisz: 
a) jakie warunki musi spełniać rozpuszczalnik, aby mógł być zastosowany do wyizolowania  
substancji z mieszaniny metodą ekstrakcji. 
……………………………………………………………………………………………..…..……….…
………………………………………………………………………..…………………………..……... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
b) którą z rozdzielonych warstw cieczy zlewa się z rozdzielacza w pierwszej kolejności: 
………………………………………………………………………………………………………..… 
 
9.1.2. Napisz, co robi się po rozdzieleniu warstw cieczy z wyizolowaną substancją 
………………………………………………………………………………………………………..… 
………………..………………………………………………………………...............................……….… 
……………………………………………………………………………………………………………..… 
 
  II. Rozdział mieszaniny metodą chromatografii 
Opis czynności Schematyczny rysunek Obserwacje 
Końcówkę bibuły filtracyjnej z 
naniesioną mieszaniną barw-
ników liścia zanurzono  
w szklanej komorze, w której 
znajdował się eluent (rozpusz-
czalniki) rozwijający chroma-
togram. 
 
Acetonowy ekstrakt barwni-
ków zielonego liścia wprowa-
dzono do szklanej kolumienki 
wypełnionej sproszkowanym 
węglanem wapnia, a jako elu-
ent stosowano aceton. 

 
Po pasku bibuły migruje 
rozpuszczalnik i rozwija 
chromatogram w postaci 
kolorowych plamek. 
 
W kolumience uzyskano 
cztery barwne warstwy: 
żółtozieloną, niebiesko-
zieloną, żółtą i pomarań-
czową rozdzielonych 
barwników liścia   

start

czoło rozpuszczalnika

rozdzielone substancje

substancja rozwijająca

komora chromatograficzna

pomarańczowy

żółty

niebieskozielony

żółtozielony

bibułowa kolumnowa
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c) czy ogniwo Daniella jest ogniwem odwracalnym 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
II. Ogniwo cynkowo-kobaltowe 
Informacja do zadań 16.2- 16.4. 
W warunkach szkolnego laboratorium przygotowano ogniwo galwaniczne cynkowo-kobaltowe. 
Czynności Schematyczny rysunek 
Do jednej zlewki zawierającej 100 cm3 roztworu siar-
czanu(VI) cynku zanurzono elektrodę cynkową  
o masie 6 g, a do drugiej zlewki zawierającej 100 cm3 
roztworu siarczanu(VI) kobaltu(II) zanurzono elek-
trodę kobaltową o masie 5 g. Stężenia obu elektroli-
tów wynosiły 1 mol·dm-3. Roztwory połączono 
kluczem elektrolitycznym wypełnionym chlorkiem 
potasu, a elektrody miernikiem przepływu prądu 
(galwanometrem), którego wskazówka wskazuje na-
pięcie. 

 

Po godzinie zauważono, że elektroda kobaltowa pokryła się warstwą metalu, a elektroda cynkowa zmniej-
szyła swoją objętość. Po tym czasie rozłączono elektrody, elektrodę kobaltową osuszono i zważono. Masa 
elektrody kobaltowej wynosiła 6,36 g. Przyjmij masę molową dla Co 58,9 g·mol-1, a dla Zn 65,4 g·mol-1. 
 
16.2.1. Napisz: 
a) schemat ogniwa galwanicznego przedstawionego na schemacie: ……………………..……………… 
b) reakcje zachodzące na  
    anodzie: …………………………………………………………………………….……………….….…. 
    katodzie: ………………………………………………………………………………………….…….…. 
    w pracującym ogniwie: …………………………………………………………………………………… 
c) Oblicz siłę elektromotoryczną: …………………………………………………………………...…..… 
d) Oblicz, jak zmieniła się masa elektrody cynkowej: …………………………………………………… 
 
16.2.2. Określ:  
a) kierunek przepływu elektronów po przewodniku łączącym elektrody:  

……………………………………………………………………………………….………………… 
b) kierunek przepływu anionów w kluczu elektrolitycznym. Odpowiedź uzasadnij. 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
 
16.2.3. Na podstawie sporządzonego ogniwa cynkowo – kobaltowego  
a) opisz budowę ogniwa galwanicznego. 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
b) podaj istotę pracy ogniwa galwanicznego 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 
       …………………………………………………………………………………….…….……………… 

CuSO
0,001mol/dm

4  aq
3

CuSO4  aq

0,1mol/dm3

Cu
Cu

A (-) K(+) 
(+) 
 (+)      Zn Co 

    ZnSO4 

 

    CoSO4  
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17. Badanie korozji metali 

17.1. Przygotowano probówki o numerach 2-6 zawierające wodny roztwór chlorku sodu oraz probówkę  
1. zawierającą tylko H2O. Do probówki  3. dodano dodatkowo kilka kropli HCl, a do 4. kilka kropli NaOH.  
W probówkach 1-4. zanurzono druty żelazne. Do probówki 5. zanurzono drut żelazny spięty z drutem Zn,  
a do 6. drut żelazny spięty z drutem miedzianym. Obserwacje przeprowadzono po 24 godzinach. 
Schematyczny rysunek Obserwacje 
 
       Fe          Fe            Fe            Fe      
  
 
 
   1            2              3              4                           

 

 

 
       Fe+Zn    Fe+Cu 
 
 
 
      5            6 
 
 
 

W probówkach 1-4 oraz 6 stalowy 
drut pokrywa się brunatnoczer-
wonym osadem, a w probówce 5 
białym osadem. Proces przebiegał 
z różną szybkością. Najszybciej 
proces przebiegał w probówce 3 
 i 6, wolniej w 2 oraz 4, a najwol-
niej w probówce 1. 
 

      H2O     NaCl(aq)       NaCl       NaCl 
                                + HCl     + NaOH 

       NaCl       NaCl 

Wniosek: Żelazo w roztworze wodnym (probówki 1-4 oraz 6) ulega korozji z różną szybkością.  
W probówce 5 koroduje cynk. 
 
17.1. Wyjaśnij, jaka korozja przebiega w probówkach przedstawionych na schematycznym rysunku. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
17.2. W obecności elektrolitu na powierzchni korodującego metalu w kontakcie z powietrzem tworzą  
się mikroogniwa galwaniczne.  
a) Napisz, jakie procesy zachodzą na anodzie i katodzie w przypadku korodującego żelaza. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
b) Napisz równania reakcji obrazujące proces tworzenia - tlenku żelaza(III).  
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
17.3. Napisz, jakie substancje występujące w środowisku przyspieszają korozję elektrochemiczną  
i wyjaśnij, dlaczego. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
17.4. Kierowcy samochodów uważają, że po okresie zimowym ich samochody szybciej korodują.  
Uzasadnij ich spostrzeżenia. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Informacja do zadań 17.5- 17.7. 
Do probówki 1 zanurzono drut żelazny pokryty żelazem otrzymanym elektrolitycznie nie zawierającym 
zanieczyszczeń chemicznych. Do probówek 2-6 wprowadzono druty żelazne otrzymane sposobem hutni-
czym. Probówki 1 i 2 zawierały jedynie wodę destylowaną. Do probówki 3 dodano NaCl, a do probówek  
4 -6 dodano roztwór nadtlenku wodoru. Do probówki 5 dodatkowo dodano HCl, a do 6 KOH. Po upływie 
dwóch dni oceniano czy nastąpiły zmiany na drutach żelaznych, porównano je i zapisano. 
 



Część 1.  Doświadczenia chemiczne 
 

www.matchemg.pl 62 

27. Badanie zachowania alkoholi pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowych wobec utleniaczy 

     I. Utleniacz: dichromian(VI) potasu 
Substraty, produkty  Schematyczny rysunek Obserwacje 
Substraty: etanol, wodny roz-
twór dichromianu(VI) potasu, 
stężony kwas siarkowy(VI).   
Produkt organiczny reakcji: 
kwas etanowy. 
 
  

Barwa roztworu zmienia  
się z pomarańczowej na zielo-
ną. W powietrzu wyczuwa  
się zapach octu.  
 
 

Wniosek: Jony dichromianowe(VI) utleniają etanol do kwasu etanowego, a same redukują się do jonów 
chromu(III). 
 
27.1.a) Wyjaśnij, czym spowodowana jest zmiana barwy roztworu po dodaniu etanolu do roztworu 
dichromianu(VI) potasu w obecności stężonego kwasu siarkowego(VI). 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
b) Napisz w zapisie jonowym-skróconym równanie reakcji opisujące zachodzący proces. Współczyn-
niki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
27.2. Gdy do probówki z alkoholem o nazwie propan-1-ol wprowadzono roztwór dichromianu(VI) potasu 
w obecności kwasu siarkowego(VI) i probówkę ogrzano w zlewce z gorącą wodą wyczuwano zapach  
acetonu. Napisz w zapisie jonowym-skróconym równanie reakcji opisujące zachodzący proces. 
Współczynniki dobierz metodą bilansu jonowo-elektronowego. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....…………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
   II. Utleniacz: manganian(VII) potasu 
Substraty,  produkty  Schematyczny rysunek Obserwacje 
Substraty: etanol, woda, wodny 
roztwór manganianu(VII) potasu, 
stężony kwas siarkowy(VI).   
Produkt organiczny reakcji: kwas 
etanowy 
 
  

Fioletowy roztwór odbarwia 
się. W powietrzu wyczuwa  
się zapach octu. 
 
 
 

Wniosek: Jony manganianowe(VII) utleniają etanol do kwasu etanowego, a same redukują się do jonów 
manganu(II). 
 
27.3.a) Napisz, co jest przyczyną odbarwienia fioletowego roztworu manganianu(VII) potasu  
po dodaniu etanolu. 
……………………………………………………………………………………………………….…….... 
b) Napisz w zapisie jonowym-skróconym równanie reakcji opisującej zachodzący proces. 
………………………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………..……………..……..………………………….. 
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   III. Utleniacz: tlenek miedzi(II)  
27.4. Do trzech probówek z tlenkiem miedzi(II) wprowadzono alkohole o różnej rzędowości podane  
poniżej. Probówki delikatnie ogrzewano. 

                      1                                             2                                              3 
               butan-1-ol                               butan-2-ol                         2-metylobutan-2-ol 
  
 
 
                
                     x                                            x                                                x 

                                                        tlenek miedzi(II)  
 a) Napisz spodziewane obserwacje: 
…………………………………………………………….…….…..……............................................…… 
…………………………………………………………….…….…..……............................................…… 
…………………………………………………………….…….…..……............................................…… 
……………………………………….……………………………………………………………………… 
b) Napisz równania reakcji oraz podaj nazwę systematyczną związków organicznych: 
…………………………………………………………….…….…..…….......................................…….… 
…………………………………………………………….…….…..…….......................................………. 
c) Napisz wniosek wynikający z doświadczenia: 
…………………………………………………………….…….……….……............................................. 
…………………………………………………………….…….…..…….................................................... 

28. Badanie zachowania alkoholi wobec wodorotlenku miedzi(II)  

Substraty, produkty Schematyczny rysunek Obserwacje 
 
Substraty: wodny roztwór siarczanu(VI) 
miedzi(II), roztwór wodorotlenku sodu do 
wytrącenia wodorotlenku miedzi(II) oraz 
propan-1-ol, propano-1,2-diol,  
propano-1,2,3-triol. 
Produkt organiczny: koordynacyjny związek 
alkoholi polihydroksylowych. 
 

 

W probówkach  
2. i 3. niebieski 
galaretowaty osad 
roztwarza się,  
a powstaje niebie-
ski roztwór.  

Wniosek: Alkohole polihydroksylowe reagują z wodorotlenkiem miedzi(II). Reakcja ta pozwala na odróż-
nienie alkoholi monohydroksylowych od polihydroksylowych. 
 
28.1. Do trzech probówek zawierających wodorotlenek miedzi(II) wprowadzono alkohole o nazwach  
butan-1-ol, butano-1,2-diol,  butano-1,2,3-triol, jak podano na schemacie. 
 
                      1                                            2                                                   3 
               butan-1-ol                             butano-1,2-diol                     butano-1,2,3-triol 
 
 
 

                                                   wodorotlenek miedzi(II) 
 
a) Napisz spodziewane obserwacje:  
…………………………………………………………….…….…..……...................................................… 
…………………………………………………………….…….…..……...................................................… 
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34. Porównanie mocy kwasów karboksylowych i nieorganicznych 

Substraty, produkty Schematyczny rysunek Obserwacje 

Substraty: etanian sodu,  
kwas chlorowodorowy. 
Produkty: kwas etanowy, chlorek sodu. 
  

Z probówki ulatnia się gaz 
o zapachu octu. 
 
 
 

Wniosek: Kwas chlorowodorowy wypiera kwas etanowy z jego soli. Kwas chlorowodorowy jest kwasem 
mocniejszym od etanowego.  
                                       CH3COONa + HCl  CH3COOH + NaCl  
 
34.1. Napisz w zapisie jonowym skróconym równanie reakcji etanianu sodu z kwasem chlorowodo-
rowym. Przebieg reakcji uzasadnij korzystając z wartości stałych dysocjacji. 
…………………………………………………………………………..……………………….…..……….. 
…………………..…………………………………………………………………………………..………… 
 
Substraty, produkty Schematyczny rysunek Obserwacje 
Substraty: węglan sodu, wodny roz-
twór kwasu etanowego. 
Substancja pomocnicza: woda wa-
pienna.  
Produkty: etanian sodu, tlenek wę-
gla(IV), woda, węglan wapnia.  

W pierwszej probówce 
obserwuje się intensywne 
pienienie roztworu,  
a w drugiej mętnienie  
wody wapiennej. 
 

Wniosek: Kwas etanowy wypiera nietrwały kwas węglowy z jego soli, a zatem jest kwasem mocniejszym 
od węglowego. 
                2 CH3COOH + Na2CO3  2 CH3COONa + CO2 + H2O  
                 Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O 
 
34.2.a) Napisz w zapisie jonowym skróconym równanie reakcji węglanu sodu z kwasem etanowym. 
…………………………………………………………………………………………..…………….……… 
…………………………………………………………………………..…………………….……………… 
b)  Zaproponuj sposób potwierdzenia przebiegu reakcji węglanu sodu z kwasem etanowym. 
……………………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………..….. 
……………………………………………………………………………………………………………..….. 
………………………………………..………………………………..……………………………………… 
 
34.3.  Odszukaj w tablicach chemicznych wartości stałych dysocjacji kwasów: selenowego, 
etanowego, metanowego, węglowego, chlorowego(I), borowego i kwasu benzoesowego.  
Na ich podstawie podaj, który(e) z tych kwasów wyprze(rą) kwas benzoesowy z wodnego 
roztworu jego soli sodowej. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
34.4. Odszukaj w tablicach chemicznych wartości stałych dysocjacji kwasów: tellurowego, metanowego, 
węglowego, azotowego(III), propanowego. Na ich podstawie podaj, który(e) z tych kwasów wyprze(rą) 
kwas etanowy z wodnego roztworu jego soli sodowej. 
…………………………………………………………………………………………………..………..… 
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35. Badanie właściwości wyższych kwasów karboksylowych. Odróżnienie kwasów  

        nasyconych od nienasyconych 

Substraty, czynności Schematyczny rysunek Obserwacje 
Substraty: kwas stearynowy, woda,  
benzen, czterochlorek węgla. 
Czynności: Do trzech probówek z kwasem 
stearynowym dodano wodę, benzen,  
czterochlorek węgla. Obserwowano czy 
kwas ulega rozpuszczeniu. 
 
 

 

 

Kwas stearynowy roz-
puścił się w probówce 
2. i 3. 
 
 
 

Wniosek: Kwas stearynowy rozpuszcza się w benzenie i w czterochlorku węgla, czyli w rozpuszczalnikach  
                niepolarnych.   
 
35.1.a) Wyjaśnij, dlaczego wyższe kwasy karboksylowe nie rozpuszczają się w wodzie.   
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………….. 
b) Napisz, o czym świadczy fakt, że kwasy palmitynowy, stearynowy i oleinowy wypływają 
 na powierzchnię wody: ……………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
c) Wyjaśnij, dlaczego uniwersalny papierek wskaźnikowy w obecności wyższych kwasów karboksy-
lowych nie zmienił barwy. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
35.2. Wyjaśnij, dlaczego kwas stearynowy rozpuszcza się w benzynie, czterochlorku węgla, a nie  
rozpuszcza się w wodzie. 
………………………………………………………………………………………………………….…….
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Substraty, produkty Schematyczny rysunek Obserwacje 
Substraty: etanolowy roztwór kwasu  
stearynowego, tlenek miedzi(II).  
Po ochłodzeniu roztworu dodano wodę. 
Produkty: stearynian miedzi(II), woda. 
  

Osad o czarnej barwie  
znika. Pojawia się niebie-
skie zabarwienie roztworu. 
 

Wniosek: Kwas stearynowy po ogrzaniu reaguje z tlenkiem miedzi(II) tworząc sól dobrze rozpuszczalną   
w wodzie. 
 
35.3. Napisz w zapisie jonowym skróconym równanie reakcji kwasu stearynowego z tlenkiem  
miedzi(II). Podaj nazwę zwyczajową utworzonego związku. 
…………………………………………...…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..……………. 
Substraty, produkty Schematyczny rysunek Obserwacje 

Substraty: kwas palmitynowy, 
kwas stearynowy, kwas oleinowy, 
woda.  
Substancja pomocnicza: uniwer-
salny papierek wskaźnikowy. 
  

W probówkach 1 i 2 kwasy nie 
rozpuściły się w wodzie, wypły-
nęły na jej powierzchnię. 
Papierek wskaźnikowy barwy 
nie zmienił.   
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46.2.2. Włókna bawełny, konopi, lnu. Składnikem jest polisacharyd -  celuloza 
46.2.3. Próbka II 
46.2.4. Charakterystyczną dla białek jest reakcja ksantoproteinowa. Tkanina wykonana z jedwabiu  
            naturalnego żółknie na skutek działania kwasu azotowego(V) gdyż jest włóknem białkowym.  
            Natomiast tkanina z jedwabiu sztucznego zawiera w składzie głównie celulozę, a więc wynik 
            reakcji ksantoproteinowej będzie negatywny. 
46.2.5. a) Powstał klarowny roztwór, wydzielił się gaz o charakterystycznym zapachu, który zabarwił    
                wilgotny papierek wskaźnikowy na zielononiebieską barwę. 
             b) Wykrycie azotu w wełnie owczej potwierdza, że wełna jest włóknem białkowym. 
 

3.2. Odpowiedzi do części 2 

1.  a)  Mg + I2   OH2  MgI2       b)   katalizatora,      c)   proces egzotermiczny 
2.  1: zielononiebieska           CH3COO- + H2O  CH3COOH + OH- 

      2: czerwona,    Zn2+ + H2O  ZnOH+ + H+         ZnOH+ + H2O Zn(OH)2  + H+ 

3: żółta,     CH3COO- + NH4
+  +  H2O  CH3COOH + NH3·H2O 

4: żółta,    PbS – sól nierozpuszczalna w wodzie,  reakcja nie zachodzi 
3. a) Seria I: Roztwór w probówce 1. zabarwia się na malinowo, a roztwory w probówkach  
         2.-5. nie zmieniają barwy, są bezbarwne 
         Seria II. Roztwór w probówce 2. zabarwia się na czerwono, a w roztworach w probówkach   
         1., 3.,    4., 5. wskaźnik nie zmienił żółtej barwy. 

 b)  Probówki 3, 4, 5. Probówka  3. MnO jest tlenkiem zasadowym, ale nie reaguje z wodą, 
 Probówka 4. Tlenek SiO2 jest tlenkiem kwasowym, ale nie reaguje z wodą,  

           Probówka 5. Tlenek ZnO(s) jest tlenkiem amfoterycznym, nie reaguje z wodą 
4. a)   Seria I: Na2O + H2O → 2 NaOH              SO2 + H2O → H2SO3 

  Seria II: SO2 + H2O → H2SO3                           Na2O + H2O → 2 NaOH 
    b) Zasadowe: Na2O,  MnO;  kwasowe: SO2,  SiO2;    amfoteryczne: ZnO  

5.   W probówkach: 1. czerwona,        2. żółta,        3: zielononiebieska,        4. czerwona 

       1.  HCOO H  HCOO -+ H+    3.  NaOH  Na+ + OH-     2. reakcja hydrolizy nie zachodzi 

           4.   NH4
+ + Br-  +  H2O → NH3·+ H3O+ + Br- 

6.a) 2 Na + 2 H2O → 2 Na+ + 2 OH− + H2↑         b)  reakcja egzotermiczna 
7.a) bezbarwna;           malinowa       b) zasadowy 
8.a) W obu probówkach nastąpiło roztworzenie osadu. 
    b) Cr2O3 + 6 HCl  2 CrCl3 + 3 H2O      chlorek chromu(III) 
         Cr2O3 + 6 NaOH + 3 H2O  2 Na3[Cr(OH)6]     heksahydroksochromian(III) sodu 
9. a) Po dodaniu substancji A do klarownego roztworu wytrącił się biały osad. Po wprowadzeniu osadu  
       do probówek z kwasem i zasadą osad roztworzył się.  
    b) Substancją A – wodorotlenek, będący mocną zasadą,  B – wodorotlenek glinu, 
       C – chlorek glinu, D – tetrahydroksoglinian sodu  
10. Probówki: 1.  Wytrąca się biały osad  

2. Malinowa barwa roztworu znika. 
3. Wytrąca się galaretowaty osad roztwarzający się w nadmiarze zasady. 
4. Wytrąca się osad roztwarzający się w nadmiarze kwasu. 

11.a)  Probówki: 1.  Ag+  + Cl-  AgCl↓        2.  H+ + OH-  H2O 
      b) 3.  Al3+ + 3 OH-  Al(OH)3↓          Al(OH)3 +  OH-  [Al(OH)4]- 

    4.  [Zn(OH)4]2- + 2 H+  Zn(OH)2↓+ 2 H2O               Zn(OH)2 + 2 H+  Zn2+ + 
 2 H2O 

12.a) H2SO4 (stęż),  srebro    
     b) wytrąca się osad, wydziela się gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu 

c) 2 Ag + 2 H2SO4 (stęż)  Ag2SO4↓ + SO2↑ + 2 H2O 
2 Ag  2 Ag++ 2e- 

SVI + 2e-  SIV  

13.    1. Mn2+,  HCl,       2. MnO4
2-,   NaOH,      3.  MnO2↓, H2O 
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14. Zaprojektuj doświadczenie i wykaż charakter chemiczny wodorotlenku cynku. 
1. Problem badawczy: Czy wodorotlenek cynku reaguje z kwasami i zasadami. 
2. Hipoteza: Wodorotlenek cynku reaguje z kwasem, a nie reaguje z zasadą, gdyż jest wodorotlenkiem. 
3. Tytuł doświadczenia: Reakcja wodorotlenku cynku z kwasem chlorowodorowym i z wodorotlenkiem 
    sodu. 
Odczynniki: Wodorotlenek cynku, roztwór 
kwasu chlorowodorowego, wodny roztwór 
wodorotlenku sodu, woda destylowana. 
Szkło, sprzęt laboratoryjny: probówki,  
pipety, zlewka, porcelanowa szpatułka  
Instrukcja: Do zlewki z wodą destylowaną 
wsypać porcelanową szpatułką niewielką 
ilość wodorotlenku cynku. Następnie do 
dwóch probówek wprowadzić uzyskaną za-
wiesinę i dodać do jednej probówki wodny 
roztwór kwasu chlorowodorowego, a do dru-
giej roztwór wodorotlenku sodu. 

Schematyczny rysunek Obserwacje: 

 

Osad w obu 
probówkach  
roztworzył się, 
powstał kla-
rowny roztwór. 
 
 
 
 
 

       Wniosek: Wodorotlenek cynku reaguje z mocnym kwasem i mocną zasadą. 

      Wynik doświadczenia zaprzecza hipotezie, że wodorotlenek z wodorotlenkiem nie reaguje – hipoteza  
      jest niepoprawna 
      Zachodzi reakcja chemiczna zgodnie z równaniem: 
      Zn(OH)2 + 2 HCl  ZnCl2 + 2 H2O             wykazuje charakter zasadowy 
      Zn(OH)2 + 2 NaOH  Na2[Zn(OH)4]                  wykazuje charakter kwasowy 
      Wodorotlenek cynku ma charakter amfoteryczny 
15. Probówka 1: dodanie HCl do roztworu K2CrO4 

Probówka 2: dodanie KOH do roztworu NH4Br 
Probówka 3: dodanie K3PO4 (aq) do roztworu CaCl2  lub dodanie CaCl2 do roztworu K3PO4 (aq) 

16.1. 2 CrO4
2-

  + 2 H+  Cr2O7
2- +  H2O 

2. NH4
+  + OH-  NH3  +  H2O 

3. 3 Ca2+ + 2 PO4
3-  Ca3(PO4)2↓ 

17. a) etap I:   CrCl3 + 3 NH3 + 3 H2O  Cr(OH)3  + 3 NH4Cl 
      b) etap II:  Cr(OH)3 + 6 NH3   [Cr(NH3)6]3+ + 3 OH-     
                                anion heksaaminachromianowy(III) 
18. a) etap I.  Cr3+

 + 3 OH-  Cr(OH)3                

                  etap II.   Cr(OH)3  + OH-  [Cr(OH)4]-        anion tetrahydroksochromianowy(III) 
a) 2 [Cr(OH)4]-  + 3 H2O2 + 2 OH-  2 CrO4

2- + 8 H2O   
b) Utleniacz: O- w H2O2,    reduktor Cr3+ w [Cr(OH)4]-   

 
19. Nr probówki [H+]  [mol/dm3] pH roztworu Barwa roztworu 

wyjściowa - po zmieszaniu 
 1 10-2 2 czerwona - czerwona 
 2 5·10-3 2,3 czerwona - czerwona 
 3 10-7 7 czerwona - żółta 
 
20. Nr probówki Wzór sumaryczny Odczyn roztworu Barwa papierka wskaźnikowego 
 1 Fe(NO3)2 kwasowy czerwona 
 2 (NH4)2SO4 kwasowy czerwona 
 3 KHS zasadowy zielononiebieska 
 4 CH3COONH4 obojętny żółta 


