
Data: 06.02.22r

Klasa : A4

Temat : Stężenie procentowe roztworu.

Stężenie procentowe Cp wyraża liczbę gramów substancji rozpuszczonej, znajdującej się 
w 100 g roztworu.

Stężenie procentowe wyraża skład masowo (ms) – masowy (mr).

Cp=ms/mr·100%
gdzie:
ms - masa substancji rozpuszczonej [g];
mr - masa roztworu [g];

mr = ms + mwody.

Do obliczenia stężenia procentowego można również posłużyć się proporcją:

mr—100%ms—Cp
Przykład 1

Rozpuszczalność chlorku potasu wynosi 34,2 g/100 g H2O w temperaturze 298 K. Oblicz stężenie 
procentowe nasyconego roztworu KCl w tej temperaturze.

Krok I
Wypisz dane i szukane.
Dane:
ms = 34,2 g
mr = 134,2 g
Szukane:
Cp = ?

Krok II
Oblicz Cp roztworu.

Sposób I Obliczanie za pomocą wzoru.
Cp=34,2 g/134,2 g·100%=25,5%

Sposób II Obliczanie z proporcji.
134,2 g roztworu zawiera 34,2 g soli
100 g roztworu zawiera x soli
Możemy to zapisać w sposób następujący:
              34,2g----------134,2g
              x       …..........100g



         x=25,5g,   Cp=25,5g

Krok III
Zapisz odpowiedź
Stężenie nasyconego roztworu KCl w temperaturze 298 K wynosi 25,5%.
Rozwiążmy teraz zadanie związane z mieszaniem roztworów tej samej substancji, ale o różnych 
stężeniach procentowych.

Przykład 2

Do 300 g roztworu soli o stężeniu 12% dodano 100 g roztworu tej soli o stężeniu 6%. Oblicz 
stężenie procentowe tak otrzymanego roztworu.

Krok I
Wypisz dane i szukane.
Dane:
Cp1 = 12%
mr1 = 300 g
Cp2 = 6%
mr2 = 100 g
Szukane:
ms1 = ?
ms2 = ?
Cp3 = ?

Krok II
Obliczamy masę soli w roztworze I i II:
ms1=300 g·12%=300 g·12/100=36 g
ms2=100 g·6%=100 g·6/100=6 g
Masa soli w roztworze III: Cp=42 g/400 g·100%=10,5%
ms3 = ms1 + ms2 = 36 g + 6 g = 42 g.
Masa roztworu III:
mr3 = 300 g + 100 g = 400 g.
Teraz wykorzystujemy wzór na stężenie procentowe:

Krok III
Zapisz odpowiedź
Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 10,5%.

Przykład 3

W 2 dm3 roztworu o gęstości 1,116 gcm3 znajduje się 370 g chlorku sodu. Oblicz stężenie 
procentowe tego roztworu.

Krok I
Wypisz dane i szukane.
Dane:
ms = 370 g
Vr = 2 dm3 = 2000 cm3

dr = 1,116 gcm3
Szukane:
Cp = ?
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Krok II
Korzystając ze wzoru na gęstość, oblicz masę roztworu.
 dr = mrVr ⇒ mr = Vr ·  dr = 2000 cm3 · 1,116 gcm3= 2232 g

Krok III
Oblicz Cp roztworu.

Sposób I Obliczanie za pomocą wzoru.
Cp=ms/mr·100% = 370 g/2232 g·100% = 16,6%

Sposób II Obliczanie z proporcji.
2230 g roztworu zawiera 370 g soli
100 g roztworu zawiera x g soli
x=100 g · 370 g/ 2230 g = 16,6%

Krok IV
Zapisz odpowiedź.
Stężenie procentowe roztworu wynosi 16,6 %

Pojęcia :

roztwórjednorodna mieszanina substancji, tj. mieszanina stanowiąca jedną fazę; może występować
w różnych stanach skupienia: gazowym (mieszaniny gazów), ciekłym (gaz, ciało stałe lub ciecz, 
rozpuszczone w cieczy), stałym (gaz okludowany w metalu, roztwór stały); najczęściej termin ten 
stosuje się do roztworów ciekłych, rzadziej stałych

st enieęż koncentracja; sposób określania zawartości składnika (B) w danym układzie (w danej 
substancji)

roztwór st onyęż roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest taka sama lub niewiele 
mniejsza od masy substancji w roztworze nasyconym

roztwór rozcie czonyń roztwór, w którym ilość rozpuszczalnika jest kilkukrotnie większa od 
substancji rozpuszczonej

g stoę śćwielkość fizyczna, charakteryzująca rozkład przestrzenny rozważanej wielkości fizycznej, 
np. masy, siły, pędu, energii, ładunku elektrycznego; w chemii gęstość roztworu wyrażamy 
wzorem: dr = mrVr

mr - masa roztworu [g], Vr - objętość roztworu [dm3]



Temat: Stężenie molowe roztworu.

Stężenie molowe Cm określa liczbę moli substancji rozpuszczonej w 1 dm3(1000 cm3) roztworu. 
Jednostką stężenia molowego jest mol/dm3.

Stężenie molowe wyraża skład ilościowo (n - liczba moli) – objętościowy (Vr - objętość roztworu).
Jeśli chcemy przeliczyć masę substancji rozpuszczonej (ms) na ilość substancji rozpuszczonej 
(liczbę moli – n), to musimy znać masę molową substancji rozpuszczonej:

                          ms=n * M

                      Cm=n/V    =  ms/Vr*Ms
gdzie:

n – liczba moli substancji rozpuszczonej [mol],
Vr – objętość roztworu [dm3],
Ms – masa molowa substancji rozpuszczonej g/mol.

Na przykład w 1 dm3 roztworu NaOH o stężeniu 0,7mol/dm3 znajduje się 0,7 mola NaOH

Przykład 1

Rozpuszczono w 100 cm3 wody 5 g wodorotlenku sodu. Następnie roztwór uzupełniono wodą do 
objętości 250 cm3. Oblicz stężenie molowe tak przygotowanego roztworu. 

Najpierw wyrażamy objętość w dm3:

Vr=250 cm3=0,25 dm3

Z kolei obliczamy liczbę moli rozpuszczonego NaOH:

MNaOH=40 g/mol

nNaOH=5g/40 g/mol=0,125 mol

 SPOSÓB  1

0,25 dm3 roztworu zawiera 0,125 mol NaOH, więc

0,25 dm3 - 0,125 mol NaOH
1 dm3 - x

x= 0,5 mol NaOH

Ponieważ w 1 dm3  roztworu znajduje się 0,5 mola NaOH, to stężenie molowe tego roztworu 
wynosi 0,5 mol/dm3.
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SPOSÓB II

Wykorzystamy wprost wzór na st enie molowe:ęż
Cm=0,125 mol/0,25 dm3=0,5 mol/dm3

Odpowiedź:
St enie molowe tego roztworu wynosi 0,5ęż  mol/dm3

Wa ne!ż
Najczęściej popełniane błędy podczas obliczania stężenia molowego:

• Wstawianie do wzoru na stężenie molowe objętości w cm3 – źle!, zamiast w dm3 – dobrze!
• Błędne przeliczanie jednostek objętości.
•

Pamiętaj!
1 dm3 = 1000 cm3

                                                                1cm3=0,001 dm3
masa molowa
masa jednego mola substancji, liczona jako stosunek masy substancji do liczby moli substancji 
zawartych w tej masie

Pojęcia :

mol
(ang. mole, forma skrócona od molecule) jednostka liczności (ilości) materii, podstawowa 
w układzie SI. Jest to liczność materii układu zawierającego liczbę cząstek równą liczbie atomów 
w masie 0,012 kg izotopu węgla C; stosując m., należy określić rodzaj cząstek (np. atomy, 
cząsteczki, jony, elektrony, inne cząstki, albo określone zespoły takich cząstek)

st enieęż
koncentracja, sposób określania zawartości składnika w danym układzie (w danej mieszaninie)

roztwór
jednorodna mieszanina substancji, tj. mieszanina stanowiąca jedną fazę

masa molowa
masa jednego mola substancji, liczona jako stosunek masy substancji do liczby moli substancji 
zawartych w tej masie

Temat : Zmiana stężenia roztworów.

 Stężenia roztworu można zmieniać poprzez jego rozcieńczenie lub zatężanie.

 1. Rozcieńczanie roztworu- obniżenie stężenia roztworu, np. w wyniku dodania do niego 
rozpuszczalnika albo usuwając z niego substancję rozpuszczoną. 

a) rozcieńczanie roztworu poprzez dodanie rozpuszczalnika
 Podczas dodawania do roztworu kolejnej porcji rozpuszczalnika zwiększa się liczba drobin 
rozpuszczalnika przypadających na drobiny substancji rozpuszczonej. Tym samym rośnie masa 
rozpuszczalnika w stosunku do masy substancji rozpuszczonej – stężenie roztworu zmniejsza się.



 b) rozcieńczanie roztworu przez usunięcie substancji rozpuszczonej 
Zabieg ten jest dość trudny do wykonania i możliwy tylko w przypadku stężonych 
roztworów. Polega on na ochłodzeniu roztworu do temperatury, w której 
rozpuszczalność substancji rozpuszczonej jest na tyle niska, że następuje wydzielanie
się substancji z roztworu. Po usunięciu wydzielonej substancji roztwór zawiera jej 
mniej, a jego stężenie procentowe jest niższe od wyjściowego. 

Ćwiczenie 1 

 Oblicz, ile wody należy dodać do 30 g roztworu soli kuchennej o stężeniu 6%, aby 
powstał roztwór o stężeniu 3%. 

1. Obliczamy masę soli kuchennej w 30 g 6-procentowego roztworu soli:

Sposób z użyciem wzoru na stężenie 
procentowe

Sposób z użyciem proporcji.

ms=Cp *mr/100%

ms=6%*30g/100%=1,8g

100g---------3g
30g-----------x
x=30g*3/100=1,8g

2. Obliczamy masę roztworu o stężeniu 3%, który zawiera 1,8 soli kuchennej:

Sposób z użyciem wzoru na stężenie 
procentowe

Sposób z użyciem proporcji.

mr=ms*100%/Cp

mr=1,8g*100% / 3%=60g

100g------------3g
 xg...................1,8g
x=1,8g*100g / 3g=60g

3. Obliczamy masę wody, którą trzeba dodać: 
masa wody = masa roztworu po rozcieńczeniu – masa roztworu przed rozcieńczeniem masa wody =
60g – 30g = 30g

 Odp. Do 30 g roztworu soli kuchennej należy dodać 30 g wody, aby powstał roztwór o stężeniu 3%

2. Zatężanie roztworu - zwiększenie stężenia roztworu w wyniku dodania do niego dodatkowej 
ilości substancji rozpuszczonej lub odparowania części rozpuszczalnika.

 a) poprzez dodanie dodatkowej ilości substancji rozpuszczonej 
Gdy dodamy do roztworu nową porcję substancji, zwiększa się liczba jej drobin przypadająca na 
drobiny rozpuszczalnika. Rośnie masa substancji w stosunku do masy rozpuszczalnika- stężenie 
roztworu zwiększa się. 

b) poprzez odparowanie rozpuszczalnika
Podczas odparowywania rozpuszczalnika z roztworu zmniejsza się liczba drobin rozpuszczalnika 
przypadających na drobiny substancji rozpuszczonej. Tym samym maleje masa rozpuszczalnika w 



stosunku do masy substancji rozpuszczonej- stężenie roztworu zwiększa się. 

Ćwiczenie 2

 Z 740 g roztworu o stężeniu 1% odparowano 220 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego 
roztworu. Wynik przedstaw z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 

1. Obliczamy masę substancji w 740 g 1-procentowego roztworu:

Sposób z użyciem wzoru na stężenie 
procentowe

Sposób z użyciem proporcji.

ms=Cp*mr/ 100%

ms=1%*740g / 100%=7,4g

100g-------------1g
 740g................x

x=740g*1g / 100g=7,4g

2. Obliczamy masę roztworu po odparowaniu 220 g wody:
masa roztworu=740g-220g=520g

3. Obliczamy stężenie procentowe roztworu po zatężeniu:
          Cp=ms*100% / mr=7,4g*100% / 520g=1,42%

Odp. Po odparowaniu 220 g wody z 740 g roztworu o stężeniu 1% otrzymano roztwór o stężeniu 
wynoszącym około 1,42%. 

3. Stężenie roztworu po zmieszaniu dwóch roztworów tej samej substancji.
 Stężenie roztworu, który powstanie w wyniku zmieszania roztworów tej samej substancji, ale o 
innych stężeniach, będzie różnić się od stężeń roztworów użytych do zmieszania.

 Ćwiczenie 3 

Zmieszano ze sobą dwa roztwory cukru: 50 g o stężeniu 5% i 40 g o stężeniu 12%. Oblicz, jakie 
stężenie będzie miał otrzymany roztwór. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po 
przecinku. 

1. Obliczamy masę cukru w obu roztworach.

 Roztwór 5-procentowy 

Sposób z użyciem wzoru na stężenie 
procentowe

Sposób z użyciem proporcji.

ms=Cp*mr / 100%

ms=5%*50g / 100%=2,5g

100g------------------5g
50g...........................x

x=50g*5g / 100g=2,5g



Roztwór 12- procentowy. 

Sposób z użyciem wzoru na stężenie 
procentowe

Sposób z użyciem proporcji.

ms=Cp*mr / 100%

ms=12%*40g / 100%=4,8g

100g------------------12g
40g...........................x

x=40g*12g / 100g=4,8g

2. Obliczamy całkowitą masę cukru:
 całkowita masa cukru = masa cukru z roztworu 5% + masa cukru z roztworu 12% 
całkowita masa cukru = 2,5 g + 4,8g = 7,3g 

3. Obliczamy całkowitą masę roztworu powstałego po zmieszaniu: 
całkowita masa roztworu = 50g + 40g = 90g

4. Obliczamy stężenie procentowe roztworu po zmieszaniu:
Cp=ms*100% / mr=7,3g*100% / 90g=8,1%

Odp. Po zmieszaniu dwóch roztworów cukru: 50 g 5% i 40 g 12%powstanie roztwór o stężeniu 
około 8,1%. 

Filmy : 

1.Stężenie procentowe (https://www.youtube.com/watch?
v=HPP6TqJwgdk&list=RDCMUCO9ZHVAqVCclpVcbXbVbShw&index=2)

2.Stężenie molowe. Przeliczanie stężeń(.https://www.youtube.com/watch?v=zFU1N65vVmM)

3.ROZCIEŃCZANIE i ZATĘŻANIE roztworów STĘŻENIE %, ZADANIA KROK PO 
KROKU(https://www.youtube.com/watch?v=fxVR1fAwhuo)

4.Chemia, SP, Rozcieńczanie roztworów metodą krzyża,(https://www.youtube.com/watch?
v=8KcuF4MCTiM)
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