Przykładowe zadania

laboratoryjne
Zadanie A.
Podczas badania mieszaniny jonów jednym ze sposobów wykrycia kationów Cu2+, Pb2+, Fe3+ jest dodanie roztworu
amoniaku (NH3∙H2O).
a) (3 pkt.) Uzupełnij tabelkę opisując wygląd wytrąconych osadów oraz jak zachowują się osady pod wpływem
nadmiaru roztworu NH3∙H2O.
Kation

Wygląd osadu

Nadmiar NH3∙H2O

Cu2+
Pb2+
Fe3+
b) (1 pkt.) Napisz w formie jonowej skróconej reakcję jonów Fe3+ z NH3∙H2O.
c) (1 pkt.) Napisz w formie jonowej skróconej reakcję jonów Pb2+ z odczynnikiem grupowym.
d) (2 pkt.) Napisz w formie jonowej reakcję charakterystyczną jonów Cu 2+ z heksacyjanożelazianem(II) potasu
K4[Fe(CN)6] i podaj barwę powstałego osadu.
e) (1 pkt.) Jony Cu2+ można wykryć przeprowadzając analizę płomieniową. Na jaki kolor zabarwi się płomień po
wprowadzeniu jonów Cu2+?

Zadanie B.
Zestaw doświadczalny zawiera 3 próbówki, w których znajdują się roztwory: CH3COOH, CH3COONa oraz CH3COOH +
CH3COONa.
a) (3 pkt.) Dokonaj identyfikacji substancji w probówkach 1-3 korzystając z papierka wskaźnikowego oraz stężonego
roztworu NaOH.
Nr probówki

Substancja

Obserwacje

1
2
3
b) (1 pkt.) Podaj definicję buforu.
c) (3 pkt.) Oblicz pH i stopień dysocjacji kwasu octowego o stężeniu 0,001 mol·dm-3 (pKa = 4,8). Jaką barwę przyjmie
roztwór po dodatku fenoloftaleiny?
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Zadanie C.
Podział anionów na grupy analityczne opiera się na różnicach w zachowaniu się anionów względem Ag +
i Ba2+ oraz sprawdzeniu rozpuszczalności ewentualnych osadów w roztworze HNO3 o stężeniu 1 mol·dm-3.
Korzystając z powyższych informacji zidentyfikuj aniony w probówkach 1-3, wykonując poniższe polecenia:
a) (4,5 pkt.) Przeprowadź reakcję badanych anionów z roztworem AgNO3 oraz BaCl2. Obserwacje umieść w poniższej
tabeli:
Reakcja z AgNO3
Nr
probówki

Grupa
anionów

Reakcja z BaCl2

Zachowanie osadu pod
wpływem HNO3

Osad

Osad

Zachowanie osadu pod
wpływem HNO3

1
2
3
b) (1,5 pkt.) Przeprowadź reakcję badanych anionów z roztworem octanu ołowiu(II). Obserwacje umieść w poniższej
tabeli:
Nr Probówki

Wygląd osadu

1
2
3
c) (3 pkt.) Korzystając z odczynników znajdujących się na stole laboratoryjnym przeprowadź inne reakcje pozwalające
na identyfikację anionów w probówkach 1-3:
Nr Probówki

Anion

1
2
3
Zadanie D.
Wartości iloczynu rozpuszczalności wybranych soli
Substancja

Iloczyn rozpuszczalności

BiI3

1.10-19

CuI

5.10-12

AgI

1.10-16

PbCl2

1,6.10-5

a) (4 pkt.) Do roztworu zawierającego jony Bi3+, Cu+, Ag+ o stężeniu 0,01 mol·dm-3 dodano kroplami roztwór KI.
Na podstawie obliczeń podaj kolejność wytrącania się osadów.
b) (4 pkt.) Sprawdź czy wytrąci się osad PbCl2, jeśli zmieszamy ze sobą 200 ml roztworu Pb(NO3)2
o stężeniu 0,01 mol·dm-3 z 800 ml 0,02-molowego roztworu NaCl. Zapisz obliczenia.
c) (3 pkt.) Ile mg AgCl znajduje się w 500 cm3 nasyconego roztworu tej soli? Zapisz obliczenia.
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Zadanie E
Analiza miareczkowa polega na dodawaniu titranta (roztworu o ściśle określonym stężeniu) z biurety do roztworu próbki
(o nieznanym stężeniu). Jeśli analiza miareczkowa opiera się na reakcji zobojętniania (kwas – zasada)mówimy
o miareczkowaniu alkacymetrycznym. Podczas analizy dodawany z biurety titrant reaguje z substancją oznaczaną
w próbce zmieniając pH układu. Gwałtowna zmiana pH układu następuje w tzw. punkcie równoważnikowym (PR), który
określa moment, w którym cała ilość oznaczanego związku przereagowała z oznaczanym związkiem. Punkt
równoważnikowy w miareczkowaniu alkacymetrycznym określa się wizualnie za pomocą wskaźników pH.
Przykłady wskaźników stosowanych w alkacymetrii
Wskaźnik

Zabarwienie w roztworze

Zakres pH

kwaśnym

zasadowym

Oranż metylowy

3,1 – 4,4

pomarańczowe

żółtopomarańczowe

Fenoloftaleina

8,0 – 10,0

bezbarwne

żółte

Czerwień metylowa

4,2 – 6,2

czerwone

żółte

Błękit bromotymolowy

6,7 – 7,6

żółte

niebieskie

a) (3 pkt.) W celu przeprowadzenia analizy miareczkowej roztworu HCl o nieznanym stężeniu należy przygotować
0,1 mol·dm-3 roztwór NaOH. Na pracowni dostępny jest tylko 2 mol·dm-3 roztwór NaOH. Jaką objętość 2 mol·dm-3
roztworu NaOH i jaką objętość wody należy zmieszać, aby otrzymać 50 cm3 0,1 mol·dm-3 roztworu NaOH?
b) (3 pkt.) Podczas miareczkowania 20 cm3 roztworu HCl za pomocą 0,1 mol·dm-3 roztworu NaOH spuszczono
z biurety następujące objętości mianowanego roztworu NaOH:
L.p.

VNaOH [cm3]

1

18,5

2

19,0

3

18,0

4

18,5

5

19,0

Na podstawie otrzymanych wyników wyznacz miano roztwory HCl.
c) (1 pkt.) Jakiego wskaźnika należy użyć, aby uchwycić punkt równoważnikowy miareczkowania, jeżeli PR występuje
przy pH = 5,4?
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Rozwiązanie zadania A:
a) (3 pkt.) Za każdy poprawnie wypełniony wiersz tabelki – 1 pkt.
Kation

Wygląd osadu

Nadmiar NH3∙H2O

Cu2+

ciemnoniebieski

rozpuszcza się

Pb2+

biały

nie rozpuszcza się

Fe3+

ciemnobrunatny,
galaretowaty

nie rozpuszcza się

b) (1 pkt.)

Fe3+ + 3 (NH3·H2O) → Fe(OH)3 ↓ + 3 NH+4

c) (1 pkt.) Pb2+ należy do I grupy kationów, której odczynnikiem grupowym jest 1-2 M roztwór HCl:
Pb2+ + 2 Cl- → PbCl2 ↓
d) (2 pkt.)

Podanie poprawnej reakcji – 1 pkt.: 2 Cu2+ + [Fe(CN)6]4- → Cu2[Fe(CN)6] ↓
Podanie poprawnej barwy osadu – 1 pkt.: Barwa osadu: brunatna

e) (1 pkt.) Płomień zabarwi się na zielono.

Rozwiązanie zadania B:
a) (3 pkt.) Za każdy poprawnie wypełniony wiersz tabeli – 1 pkt.
Przykładowe rozmieszczenie substancji w probówkach:
Nr probówki

Substancja

Obserwacje

1

CH3COOH

wyraźny zapach octu; po dodaniu niewielkiej ilości
roztworu NaOH wzrasta pH (papierek wskaźnikowy
zmienia swoją barwę)

2

CH3COONa

wyraźny zapach octu, po dodaniu niewielkiej ilości
roztworu NaOH wzrasta pH (papierek wskaźnikowy
zmienia swoją barwę); obecność CH3COONa można
potwierdzić za pomocą dowolnej reakcji na wykrycie
kationów Na+

3

CH3COONa + CH3COONa

brak zmiany barwy papierka wskaźnikowego (przed
i po dodaniu niewielkiej ilości roztworu NaOH)

b) (1 pkt.) Bufory – roztwory, które po dodatku niewielkiej ilości roztworu mocnego kwasu lub zasady zachowują pH
na stałym poziomie.
c) (3 pkt.) Poprawne obliczenie stopnia dysocjacji – 1 pkt.

K a  10 pKa  10 4,8  1,58 10 5



Ka
1,58 10 5
100% 
100%
C
10 3

  12,6%
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Poprawne obliczenie pH kwasu octowego – 1 pkt.

[H  ]    C  0,126 10 3 mol  dm 3  1,26 10 4 mol  dm 3
pH   log[H  ]   log (1,26 10 4 )
pH  3,9
Poprawne podanie zmiany barwy – 1 pkt.
Po dodatku fenoloftaleiny roztwór zostaje bezbarwny.

Rozwiązanie zadania C:
a) (4,5 pkt.)
Reakcja z roztworem AgNO3
Nr
probówki

Grupa
anionów

1

Reakcja z roztworem BaCl2

Osad

Zachowanie osadu pod
wpływem HNO3

Osad

Zachowanie osadu pod
wpływem HNO3

V

brak

-

brak

-

2

II

TAK

rozpuszcza się (na gorąco)

brak

-

3

VI

brak

-

TAK

nie rozpuszcza się

Za poprawne podanie grup anionów – 1,5 pkt.
Za poprawne obserwacje dla reakcji anionów z roztworem AgNO3 – 1,5 pkt.
Za poprawne obserwacje dla reakcji anionów z roztworem BaCl2 – 1,5 pkt.
b) (1,5 pkt.) Za każdą poprawną obserwację dla reakcji anionu z roztworem octanu ołowiu(II) – 0,5 pkt.
Nr Probówki

Wygląd osadu

1

brak

2

czarny

3

biały

c) (3 pkt.) Za każdy poprawnie zidentyfikowany anion – 1 pkt.
Nr Probówki

Anion

1

NO3

2

S 2

3

SO 24
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Wskazówki do zadania C:
1. Najpopularniejsze aniony zaliczane do II grupy to anion siarkowy (S2-) i octanowy (CH3COO-). Jeśli probówka zawiera
jon CH3COO- wyczuwalny jest charakterystyczny zapach octu. Ponadto jony CH3COO- nie reagują z jonami Pb2+. Anion
S2- reaguje z kationem Pb2+ pochodzącymi z octanu ołowiu dając czarny osad PbS.
2. Najpopularniejsze aniony zaliczane do V grupy anionów to anion azotanowy(V) (NO3-) i manganianowy(VII) (MnO4-).
Jony MnO4- łatwo wykryć, ponieważ zabarwiają roztwór na intensywny fioletowy kolor. Wszystkie roztwory są próbek
są bezbarwne, co kategorycznie wyklucza ten anion. W celu potwierdzenia obecności NO3- można przeprowadzić
reakcję obrączkową, którą przeprowadza się za pomocą FeSO4 w obecności stężonego H2SO4. Reakcja ta
charakterystyczna dla anionów azotanowych(V).
3. Najpopularniejszym anionem grupy VI jest anion siarczanowy(VI) (SO42-). W reakcji z jonami Pb2+ pochodzącymi
z octanu ołowiu powstaje biały osad PbSO4. Podobne osady powstają w reakcji z innymi II-wartościowymi kationami:
Ba2+, Ca2+, Sr2+.

Rozwiązanie zadania D:
a) (4 pkt.) Poprawne obliczenie stężenia jonów jodkowych potrzebnych do wytrącenia osadu BiI 3 - 1 pkt.
Bi3+ + 3 I- → BiI3 ↓

IrBiI3  [Bi 3 ][I  ]3  110 19
[I  ]  3

110 19
10

 2,15 10 6

2

mol
dm3

Poprawne obliczenie stężenia jonów jodkowych potrzebnych do wytrącenia osadu CuI – 1 pkt.
Cu+ + I- → CuI ↓

IrCuI  [Cu  ][I  ]  5 10 12
[I  ] 

5 10 12
10

2

mol

 5 10 10

dm3

Poprawne obliczenie stężenia jonów jodkowych potrzebnych do wytrącenia osadu AgI – 1 pkt.
Ag+ + I- → AgI ↓

IrAgI  [Ag  ][I  ]  110 16
[I  ] 

110 16
10  2

mol

 110 14

dm3

Stężenie [I-] potrzebne do wytrącenia AgI jest najniższe, a więc jako pierwszy wytrąci się osad AgI, potem - wraz ze
wzrostem stężenia I- - CuI, a następnie BiI3.
Za podanie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt.
Odpowiedź: Najpierw wytrąca się osad AgI, następnie CuI, BiI3.
b) (4 pkt.) Równanie zachodzącej reakcji:
2 NaCl + Pb(NO3)2 → PbCl2 ↓ + 2 NaNO3
Wzór na iloczyn rozpuszczalności PbCl2:

Pb2+ + 2 Cl- → PbCl2 ↓



 

IrPbCl2  Pb2 Cl 

2
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Obliczenie stężenia jonów Pb2+ - 1 pkt.

n Pb2  0,2dm3  0,01

mol
dm3

 0,002mol

mol
Pb   0,002
 2  10
1 dm
2

mol

3

3

dm3

Obliczenie stężenia jonów Cl- - 1 pkt.

n Cl   0,8 dm3  0,02

mol
dm3

 0,016mol

mol
Cl   0,016
 1,6  10
1 dm


2

3

mol
dm3

Obliczenie doświadczalnego iloczynu rozpuszczalności – 1 pkt.



   2 10 1,6 10 

IrPbCl2  Pb2 Cl 

2

2 2

3

Ir' PbCl2  Ir

 5,12 107

PbCl2

Podanie poprawnej odpowiedzi – 1pkt.
Odpowiedź: Osad się nie wytrąca.

c) (3 pkt.) Wzór na iloczyn rozpuszczalności AgCl:
Ag+ + Cl- → AgCl ↓

  

IrAgCl  Ag  Cl   1,58 1010
Obliczenie stężenia AgCl – 1pkt.

AgCl  Ag    Cl    x
x  x  1,58 10 10

x  1,58 1010  1,26 105

mol
dm3

Obliczenie ilości gramów AgCl znajduje się w 500 cm3 roztworu – 1pkt.

W 1 dm3 roztworu znajduje się 1,26∙10-5 mol AgCl, to w 500 cm3 znajduje się:

1,26 105 mol
 6,3 106 mol AgCl
2
x AgCl  6,3 106 mol  143,5

g
 9  104 g  0,9 mg
mol

Podanie poprawnej odpowiedzi – 1pkt.
Odpowiedź: W roztworze znajduje się 0,9 mg AgCl.
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Rozwiązanie zadania E:
a) (3 pkt.)

2

mol
0,1

dm3

x cm

3

0,1

mol
dm3

50 cm

0

3

mol
dm3

50  x cm

1,9
3

Obliczenie objętości roztworu NaOH – 1 pkt.

x
0,1

50  x 1,9
Vroztworu = x = 2,5 cm3

Obliczenie objętości wody – 1 pkt.

Vwody = 50 cm3 – 2,5 cm3 = 47,5 cm3
Podanie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt.
Odpowiedź: Należy zmieszać 47,5 cm3 wody z 2,5 cm3 2 mol/dm3 NaOH.
b) (3 pkt.) Wyznaczenie średniej wartości objętości NaOH zużytej na zmiareczkowanie roztworu HCl - 1 pkt.

Vśr NaOH 

18,5cm 3  19,0cm 3  18,0cm 3  18,5cm 3  19,0cm 3
 18,6cm 3
5

Wyznaczenia miana HCl – 1 pkt.

C HCl  VHCl  C NaOH  Vśr NaOH

C HCl 

C NaOH  VśrNaOH
VHCl

0,1


mol

 18,6cm 3
mol
dm3
 0,093 3
3
20 cm
dm

Podanie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt.
Odpowiedź: Stężenie roztworu HCl wynosi 0,093 mol/dm3.
c) (1 pkt.) Podanie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt.
Odpowiedź: Czerwień metylowa
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