
 klasa VII 

Temat: Sprawdzian ,,Woda i roztwory wodne” 

 

 Na dzisiejszym spotkaniu możesz się sprawdzić: 

czy wiesz , czy potrafisz ,czy umiesz - materiał z działu ,,Woda i roztwory wodne” 

 

1. Zapisz w zeszycie przedmiotowym temat i datę. 

2. Od podania pytań na stronie szkoły -godzina 8:00 jest 120 minut na rozwiązanie oraz na 

wysłanie karty odpowiedzi!!!!( czyli do godziny 10: 00) 

3. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie też będą podlegały ocenie. 

4. Na następnym spotkaniu prześlę Wam odpowiedzi do zadań. 

 

Sprawdzian ,,Woda i roztwory wodne” 

1. Zaznacz punkt, w którym poprawnie opisano właściwości wody.  

A. Temperatura wrzenia wody pod ciśnieniem 900 hPa wynosi 70°C. 

 B. Gęstość wody w stanie stałym jest większa od gęstości wody w stanie ciekłym.  

C. Podczas krzepnięcia woda zwiększa swoją objętość.  

D. Woda dobrze miesza się z rozpuszczalnikami niepolarnymi, np. benzyną lub naftą.  

2. Wskaż temperaturę, w której woda ma największą gęstość (1 g/cm3 ). 

 A. 100°C  

B. 0°C 

C. 4°C  

D. 20°C  

3. Wskaż metodę, którą można zastosować, aby usunąć z wody substancje stałe (rozdzielić 

składniki zawiesiny). 

 A. filtracja 

 B. kondensacja  

C. za pomocą rozdzielacza 

D. krystalizacja  

 4. Zaznacz hipotezę, którą można zweryfikować za pomocą doświadczenia chemicznego.  



 Kryształ manganianu(VII) potasu został wrzucony do  3  probówek – w 1 była woda zimna , 2 gorąca 

woda, a w 3 woda o temperaturze pokojowej i jej zawartość zamieszano . Do probówki 4 wlano 

gorącą wodę i rozkruszony kryształ manganianu(VII) potasu i wszystko zamieszano. 

 A. Manganian(VII) potasu słabo rozpuszcza się w wodzie.  

B. Szybkość rozpuszczania manganianu(VII) potasu zależy od temperatury rozpuszczalnika, stopnia 

rozdrobnienia tej substancji i mieszania. 

 C. Manganian(VII) potasu rozpuszcza się w gorącej wodzie, natomiast nie rozpuszcza się w zimnej 

wodzie.  

D. Szybkość rozpuszczania manganianu(VII) potasu zależy wyłącznie od stopnia rozdrobnienia tej 

substancji. 1 

5.Zaznacz czynniki, które nie wpływają na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie. 

 A. stopień rozdrobnienia substancji  

 B. wielkość naczynia używanego do rozpuszczania substancji  

C. temperatura rozpuszczalnika  

 D. wstrząsanie roztworu 

6. Uzupełnij zdania.  

a) Rozpuszczalność sacharozy w wodzie wraz ze wzrostem temperatury………………………………………. 

b)Aby z roztworu nasyconego sacharozy otrzymać roztwór nienasycony, należy go……………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

c) Rozpuszczalność amoniaku w wodzie wraz ze wzrostem temperatury……………………………………… 

7. Na podstawie zależności rozpuszczalności tlenku węgla(IV) od temperatury wyjaśnij 

Dlaczego napoje gazowane podaje się schłodzone lub z dodatkiem lodu. Skorzystaj z wykresu 

przedstawiającego krzywe rozpuszczalności........................……………… 

8. Do 160g wody wsypano 40g siarczanu(VI) miedzi(II). Po wymieszaniu zaobserwowano, że całość 

wsypanej soli się rozpuściła. Wpisz brakującą wartość liczbową w każdym ze zdań opisujących 

otrzymany roztwór. 

 a) Masa substancji rozpuszczonej wynosi g. ……………………….. 

b) Masa rozpuszczalnika wynosi g……………………………  

c) Masa roztworu to g……………………………………..  

d) Stężenie procentowe roztworu wynosi Cp =……………………………. 

do przykładu d) zrób obliczenia - konieczne do uzyskania zaliczenia - otrzymania punktu 



9. Oblicz masę roztworu zawierającego 10,5 g KCl, wiedząc, że jest to roztwór nasycony 

w temperaturze 40°C. Skorzystaj z wykresu (ćwiczenia)przedstawiającego krzywe rozpuszczalności, 

zamieszczonego na s. 125. 

Poniżej jest karta odpowiedzi Zał. 1 

 

Zał. 1. 

Karta Odpowiedzi ,,Woda i roztwory wodne” 

Imię, nazwisko……………………………………………..klasa…………………………………data…………………….. 

 Zaznacz tylko jedną poprawną odpowiedź w zadaniach 1-5. 

 Każda poprawna odpowiedź to 1punkt. 

Nr. pytania Odpowiedzi 

1 A B C D 

2 A B C D 

3 A B C D 

4 A B C D 

5 A B C D 

 

 Zadanie 6  (poprawna odpowiedź to 1punkt) 

a)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c)…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Zadanie 7(poprawna odpowiedź to 1punkt.) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Zdanie 8(poprawna odpowiedź to 1punkt.) 

a)………………………………..…b)……………………………….……..c)………………………………………………… 

 

d(zrób obliczenia)……………………………………………………………………………………………. 

 

 Zadanie 9( poprawna odpowiedź: dane ,szukane, rozwiązanie = 3punkty) 

 

Dane:                                                                     Szukane” 

 

 

 

Rozwiązanie 

 

Odpowiedź:………………………………………………………………………………………………………………………….. 


