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Próbna matura z chemii na WIMiC AGH 26 marca 2022 

 

Zadanie 1.  

Iloczyn jonowy wody to stała równowagi reakcji autoprotolizy wody, opisywana 

równaniem: 

Kw = [H3O+] ∙ [OH-] 

 

Po odpowiednich przekształceniach powyższego równania otrzymuje się wyrażenie na 

pKw: 

pKw = pH + pOH 

 

W wodzie destylowanej [H3O+] = [OH-], stąd: 

 

pH = pOH = 0,5 pKw 

 

Zatem można stwierdzić, że wartość pH wody destylowanej zależy od wartości 

iloczynu jonowego wody (Kw). Jak każda stała równowagi, wartość Kw zależy od 

temperatury.  

 

Wiedząc, że wartość iloczynu jonowego wody w temperaturze 25°C wynosi 

1∙10-14, a w temperaturze 80°C wynosi około 25∙10-14 wybierz poprawne 

dokończenie zdań zamieszczonych w tabeli, zaznaczając poprawną odpowiedź. 

 

1. 
Odczyn wody destylowanej  

w temperaturze 25°C jest: 
A. kwasowy B. zasadowy C. obojętny 

2. 
Odczyn wody destylowanej 

w temperaturze 80°C jest: 
A. kwasowy B. zasadowy C. obojętny 

3. 
Wartość pH wody destylowanej 

w temperaturze 25°C wynosi: 
A. 7,0 B. 14,0 C. 7,7  

4. 
Wartość pH wody destylowanej 

w temperaturze 80°C wynosi: 
A. 7,0 B. 12,6 C. 6,3 
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Zadanie 2.  

Jon heksaakważelaza(III) występujący w roztworach soli żelaza(III) w środowisku 

umiarkowanie i słabo kwaśnym ulega hydrolizie zgodnie z poniższymi reakcjami: 

 

[Fe(H2O)6]3+ + H2O  [Fe(H2O)5(OH)]2+ + H3O+ 

[Fe(H2O)5(OH)]2+ + H2O  [Fe(H2O)4(OH)2]+ + H3O+ 

 
Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2014 

 

Zadanie 2.1.  

Określ jaką rolę zgodnie z teorią kwasów i zasad Brønsteda pełnią jony 

[Fe(H2O)5(OH)]2+ w powyższych reakcjach. 

Numer reakcji Rola (kwas / zasada) 

1  

2  

 

Zadanie 2.2.  

Zapisz równanie reakcji hydrolizy jonu kompleksowego [Fe(H2O)4(OH)2]+. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Zadanie 3.  

Zależność pomiędzy stałą dysocjacji kwasu Brønsteda, a stałą dysocjacji sprzężonej 

z nim zasady przedstawia równanie:  
 

Kw = Ka ∙ Kb 
 

Ka – stała dysocjacji kwasu w teorii Brønsteda 

Kb – stała dysocjacji zasady w teorii Brønsteda 

Kw – iloczyn jonowy wody (w temperaturze 25°C Kw = 10-14) 
 

W temperaturze 25°C sporządzono wodne roztwory czterech różnych soli o tym 

samym stężeniu molowym i tej samej temperaturze.  
 

Roztwór A: wodny roztwór azotanu(V) potasu 

Roztwór B: wodny roztwór azotanu(V) amonu 

Roztwór C: wodny roztwór azotanu(III) potasu 

Roztwór D: wodny roztwór azotanu(III) amonu    
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Zadanie 3.1.  

Uporządkuj roztwory A, B, C i D zgodnie ze wzrastającym pH. 
 

___________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 3.2.  

Wiedząc, że w roztworze C stężenie azotanu(III) potasu wynosi 0,1 mol∙dm-3 

oblicz wartość pH badanego roztworu. 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 



ZESTAW 5 

    

ODPOWIEDZI  

 

Zadanie 1. (0-1) 

 

1. C, 2. C, 3. A, 4. C 

 

Zadanie 2.1. (0-1) 

 

zasada, kwas 

 

Zadanie 2.2. (0-1) 

 

[Fe(H2O)4(OH)2]+ + H2O  H3O+ + [Fe(H2O)3(OH)3] 

 

Zadanie 3.1. (0-1) 

 

B, D, A, C 

 

Zadanie 3.2. (0-2) 

 

pH = 8,146  


