
 

ZADANIA – Bufory 

1. Oblicz pH buforu węglanowego otrzymanego przez zmieszanie 100 mL 0,15 M H2CO3 i 50 mL 0,25 M NaHCO3. 

Jak/czy zmieni się pojemność tego buforu po jego 5-krotnym rozcieńczeniu? pKa = 6,1   

2. Oblicz pH buforu fosforanowego otrzymanego przez zmieszanie 200 mL 0,05 M NaH2PO4 i 50 mL 0,15 M 

Na2HPO4. Jak/czy zmieni się pH tego buforu po dodaniu 400 mL wody? pKa = 6,8    

3. Jak zmieni się pH buforu octanowego, zawierającego 0,2 mola kwasu octowego i 0,15 mola octanu sodowego w 1 

litrze, po dodaniu 2 mL 1M HCl do 100 mL tego buforu? pKa = 4,74  

4. Jak zmieni się pH buforu octanowego zawierającego 0,05 mola kwasu octowego i 0,02 mola octanu sodowego w 

100 mL po dodaniu 2 mL 1M NaOH do 50 mL tego buforu? pKa = 4,74  

5. Jakie jest pH roztworu otrzymanego przez zmieszanie 100 cm3 0,1 mol/L roztworu kwasu octowego ze 100 cm3 

0,05 mol/L roztworu octanu potasu? pKa = 4,75  

a. czy pH buforu zmienia się wraz z rozcieńczeniem? b. kiedy bufor ma największą pojemność? 

ZADANIA – Roztwory 

1. Dokonaj przeliczeń: 

a. 0,8 mg = ……………. μg  200 μl = ………………… cm3   800 μg = ……………. g 

b. 40 μg = ………….… mg  50 mL = ……………….. dm3   0,03 dm3 = ……………. μl 

2. Formalina jest 37% w/w wodnym roztworem formaldehydu (HCHO). 

a. Ile gramów formaldehydu jest potrzebne, aby otrzymać 5 g formaliny?  

b. Ile gramów HCHO jest potrzebne aby otrzymać 500 g formaliny?  

3. Masa molowa fruktozy = 180 g/mol. 

a. Jak przygotować wodny roztwór fruktozy o stężeniu 0.4 mol/dm3?  

b. Ile gramów fruktozy jest potrzebne, aby otrzymać 35 cm3 roztworu o stężeniu 0,4 mol/dm3?  

c. Jak przygotujesz 375 ml 0,4 mol/dm3 roztworu fruktozy przez rozcieńczenie 2,4 mol/dm3 roztworu 

fruktozy? 

d. Wyraź stężenie 0,4 mol/L roztworu glukozy w mg/100 cm3. Podaj to stężenie jako procent w/v  

4. Roztwór albuminy o stężeniu 1,2% (w/w) ma gęstość 1,0 g cm3. Masa molowa albuminy = 60 kDa 

a. Podaj stężenie roztworu w mg/mL. b. Podaj stężenie molowe tego roztworu. 

5. Ile gramów NaCl znajduje się w 55 g wodnego roztworu o stężeniu 0,9% w/w? Jak potocznie nazywa się wodny 

roztwór NaCl o takim stężeniu?  

6. Roztwór wodny gliceryny o stężeniu 76% (w/w) ma gęstość 1.2 g/cm3. Podaj jakie jest stężenie molowe tego 

roztworu. (Mm = 92 g/mol)  

7. Oblicz stężenie procentowe, mg% i promilowe następujących roztworów, d=1 g/cm3: 

a. 0,001 M NaOH b. 0,0002 M H2SO4 c. 0,01 M HCl d. 3 mM KOH 

8. Oblicz stężenia molowe, milimolowe następujących roztworów, d=1 g/cm3 

a. 0,59 % KOH  b. 0,098 % H2SO4 c. 63 mg% HNO3 d. 1.7  NH3 e. 0,6 mg% CH3COOH  

9. Oblicz stężenia procentowe, mg% i promilowe roztworów, d=1 g/cm3: 

a. HCl, pH = 3 b. NaOH, pH = 10 



 

10. Salol to związek, którego roztwór 5 % służy do dezynfekcji rąk i sprzętu w laboratorium. Jak sporządzić 0,5 dm3 

roztworu do dezynfekcji z roztworu 15%?  

11. 10 g 30% roztworu perhydrolu rozcieńczono do objętości 200 mL. Oblicz stężenie % i molowe po rozcieńczeniu. 

Ile mg nadtlenku wodoru znajduje się w 1 mL? 

12. Choremu podano 5 cm3 leku o stężeniu 5 mmol/dm3. Ile mg leku podano? Oblicz stężenie procentowe % i 

promilowe ‰ roztworu leku. Mmleku = 470 g/mol.  

13. Roztwór leku o stężeniu 0,4 % rozcieńczono 10-krotnie. W trzech dawkach podano choremu łącznie 120 mg. Ile 

mg leku znajduje się w jednej dawce i w jakiej objętości roztworu leku?   

14. Pacjentowi z hiponatremią 130 mmol/L (norma: 135‒145 mmol/L) podano w kroplówce 300 mL soli 

fizjologicznej (roztwór 0,9 %). Oblicz, ile mg i mmoli NaCl znajduje się w 100 cm3 krwi pełnej po wlewie. Objętość 

krwi 5 dm3.  

15. Pacjentowi z hipoglikemią 50 mg/dL (stężenie poniżej 3,9 mmol/l = 70 mg/dl), podano w kroplówce 40,0 ml 

fizjologicznego roztworu glukozy (roztwór 5.4%). Oblicz, ile mg i mmoli glukozy znajduje się w 100 cm3 krwi pełnej 

po wlewie. Objętość krwi 5 dm3.  

16. 10 cm3 30% leku rozcieńczono do objętości 200 cm3. Ile mg leku podano pacjentowi w 10 cm3 roztworze leku 

rozcieńczonego? Jakie jest stężenie leku w mmol/L? Mm leku =300 g/mol. 

17. Oblicz masę molową leku o stężeniu 50 mg%, jeżeli jego roztwór jest jednocześnie 0,001 molowy.  

18. Cholesterol występuje we krwi w stężeniu 3,6 - 6,5 mmol/L, u pacjenta oznaczono poziom 200 mg%. Czy wynik 

mieści się w granicach normy? Mm cholesterolu = 387 g/mol. 

19. Jakie będzie końcowe stężenie roztworu powstałego przez zmieszanie 50 mL roztworu 0,50 mol/L i 0,2 L 

roztworu 20 mmol/L?   

20. Jakie objętości roztworów 5% i 10% należy zmieszać, aby otrzymać 0,5 L roztworu 7,0%?  

 

Odpowiedzi. 

Bufory. 1. pH=6,02; 2. pH=6,68; 3. pH=0,11; 4.pH=0,13; 5. pH=4,45 

Roztwory. 2a. 1,85g; b. 185g;  

3a. 72g do 1L; b. 2,52g; c. 62,5ml(2,4 M)+312,5ml wody; d. 7200mg%; 

4a.12mg/ml; b. 0,0002 M;  

5. 0,495 g;  

6. 9,91 M; 

7a. 0,04g/l, 0,004g%, 4mg%; b. 0,0196g/l, 0,00196g%, 1,96mg%; c.0,365g/L, 0,0365g%, 36,5mg%; d.0,168g/l, 

0,0168g%, 16,8mg%; 

8a. 0,105 M, 105 mM; b. 0,01 M, 10 mM; c. 0,01 M, 10 mM; d. 0,1 M, 100 mM; e. 0,0001 M, 0,1 mM; 

9a. 0,0365 g/l, 0,00356 g%, 3,65 mg%; b. 0,004 g/l, 0,0004 g%, 0,40 mg%; 

10. 0,167 L (15g%) + 0,333 l wody;  

11. 1,5 g%  0,441 M  15 mg/ml;  

12. 2,35g/l, 0,235 g%, 11,75 mg/5ml; 

13. 40 mg, 100 mL;  

14. 814,5 mg/dL, 13,9 mmol/dL;  

15. 93,2 mg/dL, 5,18 mmol/dL;  

16. 150 mg/10 mL, 50 mM; 

17. 500 g/mol 

18. Tak 

19. 0,029 M 

20. 0,3L-5% i 0,2L-10%. 

 

 


