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Zadanie L1.
Oblicz molową rozpuszczalność AgCl w 0,1 M wodnym roztworze amoniaku.

Kso (AgCl) = 1,8 1010

 ([Ag(NH3)2]+) = 1,6 107

Podaj strategię rozumowania oraz napisz pełne rozwiązanie zadania:
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Zadanie L2.
Trwałość chemiczna substancji a termodynamika

2.1. W warunkach standardowych wodne roztwory kwasu siarkowego(VI) są trwałe, podczas gdy
kwasu siarkowego(IV) rozkładają się powoli z wydzielaniem gazowego tlenku siarki(IV). Każdy
z poniżej zapisanych procesów charakteryzuje się innymi parametrami termodynamicznymi.

H2SO4(aq) → H2O(c) + SO3(g) ΔGo
1 = ?

H2SO3(aq) → H2O(c) + SO2(g) ΔGo
2 = ?

Wykorzystując  poniższe  dane  termodynamiczne  dotyczące  zmian  standardowych  entalpii
tworzenia (ΔHo

tw) i wartości bezwzględnych standardowej entropii (So), oblicz zmianę energii
swobodnej dla każdej z powyższych przemian (ΔGo

1, ΔGo
2).

Dane termodynamiczne:

Związek ΔHo
tw (kJ/mol) So (J/K· mol)

SO2(g)  ‒ 297 248
SO3(g)  ‒ 396 257
H2SO3(aq)  608‒ 226
H2SO4(aq)  ‒ 909 20
H2O(c)  ‒ 286 70

Wykorzystując  powyższe  dane  termodynamiczne  dotyczące  zmian  standardowych  entalpii
tworzenia  (ΔHo

tw)  i  wartości  bezwzględnych  standardowej  entropii  (So),  oblicz  zmianę  energii
swobodnej dla każdej z powyższych przemian (ΔGo

1, ΔGo
2).

Rozwiązanie zadania:

2.2. Przeanalizuj otrzymane wyniki w kontekście trwałości badanych układów chemicznych i na tej
podstawie uzupełnij poniższe stwierdzenia:

A. Obie reakcje są (egzotermiczne / endotermiczne) i obie związane są z dodatnią / ujemną
zmianą entropii, co wynika z faktu, że w każdym przypadku powstaje (ciekła woda / gazowy
produkt reakcji).

B. Dla  reakcji  A dodatnia  zmiana  entropii  (kompensuje  /  nie  kompensuje)  dużą  dodatnią
zmianę  entalpii,  energia  swobodna  jest  (ujemna  /  dodatnia)  i  reakcja  (jest  /  nie  jest)
spontaniczna. Dlatego roztwory H2SO4 (są / nie są) trwałe w temperaturze pokojowej. 

C. Dla  reakcji  B  dodatnia  zmiana  entropii  (kompensuje  /  nie  kompensuje)  małą  dodatnią
zmianę  entalpii,  energia  swobodna  jest  (ujemna  /  dodatnia)  i  reakcja  (jest  /  nie  jest)
spontaniczna. Dlatego roztwory H2SO3 (są / nie są) trwałe w temperaturze pokojowej.

Zadanie L3. 
Kinetyka i rząd reakcji
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Grupa nieodwracalnych reakcji przebiega zgodnie z równaniem ogólnym: A + B + C = produkty,
ale  poszczególne  reakcje  różnią  się  kinetyką,  wynikającą  z  odmiennych  mechanizmów  ich
przebiegu. Wykonując badania kinetyczne zmieszano na początku jednakowe ilości moli substratów
A, B i C. Stwierdzono, że po upływie 1000 sekund stężenie A spadło o połowę. 
Jaki procent substancji A pozostanie po czasie 2000 s, przy założeniu że reakcja przebiega według
rzędu sumarycznego:
- zerowego,
- pierwszego,
- drugiego?

Rozwiązanie zadania:
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Zadanie L4. 
W celu zanalizowania wilgotnej mieszaniny MgSO4, FeCl3 i KCl o masie 3,875 g, rozpuszczono ją
w wodzie,  dopełniając powstały roztwór wodą do 250 cm3.  Pobrano trzy próbki po 25 cm3.  Do
pierwszej  próbki  dodano  nadmiar  BaCl2 otrzymując  po  odsączeniu,  przemyciu,  wysuszeniu  i
wyprażeniu 0,1915 g osadu. W drugiej próbce żelazo po zredukowaniu do Fe2+ zmiareczkowano
roztworem KMnO4 zużywając  12,20 cm3 roztworu  o stężeniu  0,0156 mol/dm3.  Wreszcie  trzecią
próbkę zmiareczkowano zużywając  23,20 cm3 roztworu  AgNO3 o  stężeniu  0,185 mol/dm3.  Jaka
była zawartość suchych soli w badanej próbce (w % wag.)?
Napisać równanie reakcji dla poszczególnych oznaczeń, (reakcje połówkowe dla reakcji utleniania-
redukcji).
M(BaSO4) = 233,43; M(MgSO4) = 120,39; M(FeCl3) = 162,22; M(KCl) = 74,56

Rozwiązanie zadania:

Zdolni z Pomorza - Uniwersytet Gdański

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Zadanie L5. 
10,0 cm3 roztworu kwasu octowego o gęstości 1,015 g/cm3 rozcieńczono wodą i miareczkowano
roztworem  wodorotlenku  sodu  wobec  fenoloftaleiny.  Na  miareczkowanie  tej  próbki  zużyto
40,0 cm3 roztworu NaOH o stężeniu 0,500 mol/dm3. Ka= 1,8 ·10−5. Obliczyć:
a) stężenie molowe roztworu CH3COOH,
b) stężenie procentowe roztworu CH3COOH,
c) pH tego roztworu.

Rozwiązanie zadania:
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