
Klasa VII 

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie- (część 1 – teoria) 

Analizując materiał zwróć uwagę na: 

 Pojęcia  - rozpuszczalność  

 Czynniki, które wpływają na rozpuszczalność 

  Co to jest wykres (krzywa) rozpuszczalności  

 Sposób odczytania z wykresu (krzywej) rozpuszczalności rozpuszczalność danej substancji w podanej 

temperaturze  

 Rozpuszczalność różnych substancji w tej samej temperaturze  

 Zmiany rozpuszczalności ciał stałych i gazów w wodzie w zależności od temperatury 

 Różnicę pomiędzy roztworem  nasyconego i roztworem nienasyconym oraz roztworem 
rozcieńczonym  i stężonym ; 
 

 

1. Zapoznaj się z materiałem: 

podręcznik 

Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie 

Epodręczniki.pl 

Temat: Rozpuszczalność substancji(warto przeczytać!!!) 

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1 

2. Materiał filmowy, który pomoże zrozumieć: 

 Przypomnienie pojęć – roztwory i ich rodzaje  

               Nowe pojęcia: rozpuszczalność + krzywa rozpuszczalności 

                     Jaka jest różnica pomiędzy roztworem  nasyconego i roztworem nienasyconym  
                     oraz roztworem  rozcieńczonym  i stężonym ; 

                          Odczytywanie rozpuszczalności  substancji stałych  z wykresu 

              (pomiń rozwiązywanie zadań) 

              https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8 

              https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50 (pomiń rozwiązywanie zadań) 

 Jaki wpływ na rozpuszczanie gazu w wodzie ma temperatura? 

                         https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1 

 

3. W zeszycie przedmiotowym zapisz; 

a) Temat zajęć i datę  

b) Notatkę ( podana poniżej) 

 W takiej samej objętości wody rozpuszczają się różne ilości rozmaitych substancji. 
 Ilość substancji stałej rozpuszczonej w wodzie zależy od temperatury i najczęściej rośnie wraz 

z jej wzrostem. 
 Wraz ze wzrostem temperatury maleje ilość rozpuszczonego w wodzie gazu. 
 Roztwór, który w danej temperaturze zawiera maksymalną ilość substancji rozpuszczonej, 

a kolejna dodana porcja substancji nie ulega rozpuszczeniu, nazywamy roztworem 
nasyconym. 

https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1
https://www.youtube.com/watch?v=3ikjpLRqhV8
https://www.youtube.com/watch?v=qfnCvNw5A50
https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/Dd7KDPrY1


 Roztwór, który w danej temperaturze nie zawiera maksymalnej ilości substancji 
rozpuszczonej i w którym możliwe jest rozpuszczenie dodatkowej porcji substancji, to 
roztwór nienasycony. 

 Roztwór rozcieńczony zawiera co najmniej kilkakrotnie mniej substancji niż roztwór stężony. 
 W roztworze stężonym ilość substancji rozpuszczonej jest taka sama jak w roztworze 

nasyconym lub niewiele mniejsza. 
 Maksymalna ilość substancji, jaka może rozpuścić się w ustalonej masie lub objętości 

rozpuszczalnika w danej temperaturze i pod stałym ciśnieniem, nazywa się 
rozpuszczalnością. Może być wyrażana jako liczba gramów substancji, jaką można 
rozpuścić w 100 g rozpuszczalnika w danej temperaturze i pod stałym ciśnieniem. 

 Wykres przedstawiający zależność rozpuszczalności danej substancji od temperatury 
nazywa się krzywą rozpuszczalności. 

 

 

 


