
T: Stężenie procentowe roztworów
 
1. Stężenie procentowe -  ………
 
 Wpisać definicję 
 
2. Odczytywanie stężenia procentowego:
    a)  5%  -  5g substancji w 95g wody  (100g roztworu)
 

liczba przy procencie oznacza masę substancji
   substancji)  
aby obliczyć masę wody trzeba od 100g roztworu odjąć masę substancji
   przykładzie: 100g - 5g = 95g wody)
roztworu czyli całości jest zawsze 100g

 
   b)  25%  - 25g substancji w 75g wody
   c)  18%  -  ……… 
   d)  47%  -  ……… 
   e)  70%  -  ……… 
   
 zrobić podpunkt c, d, e  
 
3. Wzór na obliczanie stężenia procentowego
 

Przepisać wzór i wyjaśnienie literek z
 
4. Zadania:     podstawić do wzoru i policzyć
 

Zad.1 
W 300g roztworu (mr) znajduje się 
 

Zad.2 
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 40g substancji w 
160g wody (mw). 
 
 
 
Zadanie dodatkowe dla chętnych
Wykonaj doświadczenie – lewitujące jajko 
- zrób selfie z wykonanym przez siebie doświadczeniem
- oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu (woda z solą)
- wyjaśnij, dlaczego jajko unosi się 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kto zrobi zadanie dodatkowe –
 

T: Stężenie procentowe roztworów 

……… 

2. Odczytywanie stężenia procentowego: 
5g substancji w 95g wody  (100g roztworu) 

liczba przy procencie oznacza masę substancji (w naszym przykładzie 5% czyli 5g   

aby obliczyć masę wody trzeba od 100g roztworu odjąć masę substancji
5g = 95g wody) 

roztworu czyli całości jest zawsze 100g 

25g substancji w 75g wody 

zrobić podpunkt c, d, e   

Wzór na obliczanie stężenia procentowego 

Przepisać wzór i wyjaśnienie literek ze wzoru - z podręcznika str. 184 

podstawić do wzoru i policzyć 

znajduje się 6g cukru (ms). Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 40g substancji w 

Zadanie dodatkowe dla chętnych 
lewitujące jajko  

zrób selfie z wykonanym przez siebie doświadczeniem 
oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu (woda z solą) 
wyjaśnij, dlaczego jajko unosi się  

– odsyła zdjęcia (najpóźniej do 8 kwietnia) 

(w naszym przykładzie 5% czyli 5g    

aby obliczyć masę wody trzeba od 100g roztworu odjąć masę substancji (w naszym  

z podręcznika str. 184  

). Oblicz stężenie procentowe tego roztworu. 

Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego przez rozpuszczenie 40g substancji w 



 
To ostatnie zagadnienia przed świętami. Mam nadzieję że już osobiście zobaczymy się po 
świętach. 
 
Osoby, które przysłały zdjęcie dwóch punktów lekcyjnych – dobrze zrobionych – dostają 5 w 
kategorii zadanie domowe. 
 
Życzę wszystkim zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt. 
Beata Sikora 


