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1.  5.12.08 

 

1. 1 mol gazowego wodoru sprężany jest odwracalnie i 

izotermicznie  (T = 310 K) od ciśnienia 1 bara do objętości 

30 cm
3
. Obliczyć efekt cieplny procesu i porównać z 

wartością obliczoną dla przemiany gazu doskonałego. Czy 

proces ten może doprowadzić do skroplenia wodoru? 

 

2. Anakin Skywalker, poszukując kryjówki przed usiłującą 

go dopaść Ciemną Stroną Mocy, znalazł się na orbicie 

planety Mordor, pokrytej oceanami z ciekłego 

cykloheksanu, których część była zamarznięta. 

Temperaturę na obserwowanej powierzchni planety 

oceniono na co najmniej 8 
o
C. Na jakie ciśnienie musi być 

odporny jego skafander, aby Skywalker mógł bezpiecznie 

poruszać się po planecie? 

Wskazówka: Jakie musi być ciśnienie, aby stały i ciekły 

cykloheksan mogły istnieć obok siebie  w równowadze? 

 

3. Reakcja Fe(s) + 2HCl(g)  FeCl2(s) + H2(g) zachodzi 

praktycznie do końca pod niskim ciśnieniem. 

Przereagowało w niej 15 g Fe(s), a temperatura początkowa 

substratów równa była 298 K. Temperatura produktów 

wyniosła 320 K i nie stwierdzono w nich obecności HCl. 

Obliczyć zmianę entalpii układu w opisanym procesie.  

 

4. O ile wzrośnie temperatura (od początkowych 310 K), 

jeśli 25 g ciekłej wody spręży się odwracalnie i 

adiabatycznie od ciśnienia 1 do 50 barów? 

 

2.  12.12.08 

 

1. Obliczyć standardową entalpię reakcji  

CH3OH(c) + HCOOH(c) → HCO∙OCH3(g) [mrówczan 

metylu] + H2O(c) w temperaturze 298 K. 

 

2. Obliczyć współrzędne punktu potrójnego benzenu i 

entalpię parowania w punkcie potrójnym. 

 

3. Gazowy N2O(g) poddany jest następującym przemianom 

(p1 = 3 bar, T1 = 350 K, V1 = 100 dm
3
) → (T2 = 400 K, V2 

= 100 dm
3
) →  (T3 = 350 K, V3 = 4 dm

3
). Obliczyć zmianę 

entalpii dla całego procesu. 

 

4. Reakcja: CH4(g) + 3/2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g), 

zapoczątkowana w stechiometrycznej mieszaninie 

substratów i w temperaturze 298 K, zachodzi całkowicie w 

warunkach adiabatycznych i izobarycznych (p = 1 bar). 

Obliczyć temperaturę końcową (jest to tzw. maksymalna 

temperatura płomienia). 

Wskazówka: Założyć stałość pojemności cieplnych w 

zakresie temperatur 298 – 1200 K. 

 

3.  4.12.09 

 

1. H2Se(g) (20 dm
3
 w warunkach początkowych, T1 = 400 

K i p1 = 1 bar) sprężany jest izotermicznie do ciśnienia 5 

bar, a następnie rozprężany adiabatycznie do 

początkowego ciśnienia. Cały proces odbywa się 

praktycznie odwracalnie. Obliczyć zmianę energii 

wewnętrznej.  

 

2. Pary cykloheksanu o początkowym ciśnieniu 15 kPa 

spręża się izotermicznie w temperaturze T = 37 
o
C poprzez 

redukcję objętości naczynia za pomocą tłoka. Do jakiej 

części pierwotnej objętości trzeba  zmniejszyć objętość 

naczynia, aby  

a) pojawiła się pierwsza kropla ciekłego cykloheksanu, 

b) cykloheksan całkowicie się skroplił. 

 

3. Obliczyć standardową entalpię i standardową energię 

wewnętrzną dla reakcji AsCl3(g) + AsH3(g) → 2As(s) + 

3HCl(g) 

zachodzącej w temperaturze 600 K. 

 

4. 20 g ciekłej wody, początkowo pod ciśnieniem 1 bara i 

w temperaturze 15 
o
C, ogrzano izobarycznie do 25 

o
C, a 

następnie izotermicznie i odwracalnie sprężono do 100 

atm. Obliczyć efekt cieplny, który towarzyszył całej 

przemianie. 

 

4. 11.12.09 

 

1. Obliczyć entalpię parowania n-heptanu pod ciśnieniem 

25 kPa.   

 

2. W lipcu b.r., obiegła prasę sensacyjna wiadomość, że 

naukowcy z Lublina opracowali technologię produkcji 

metanolu z dwutlenku węgla z wykorzystaniem sztucznej 

fotosyntezy. Proces jest endotermiczny – energią 

dostarczaną bezpośrednio jest promieniowanie UV, 

uzyskiwane z lampy zasilanej elektrycznie. Reakcja 

tworzenia metanolu zachodzi wg schematu 

CO2(g) + 2H2O(c) → CH3OH(c) + 3/2O2(g) 

w reaktorze izochorycznym okresowym w temperaturze 

298 K. Obliczyć koszt energii potrzebnej do 

wyprodukowania 1 l (= 1 dm
3
) metanolu w tych 

warunkach, zakładając, że sprawność procesu osiągnie 25 

% (to bardzo dobry rezultat, sprawność fotosyntezy 

naturalnej jest rzędu kilku procent), a cała energia 

dostarczana jest w postaci prądu elektrycznego. Minimalny 

koszt energii elektrycznej to aktualnie ok. 150 zł/ MWh (1 

MWh = 3,6·10
6
 kJ). 

Twórcy metody oceniali koszt produkcji (a więc nie tylko 

energii) 1 l metanolu na ok. 10 groszy. Czy ich ocena była 

realistyczna? 

 

3. 1 m
3
 argonu (w warunkach początkowych – p1 = 1 bar, 

T1 = 310 K) spręża się izotermicznie i odwracalnie do 

objętości 100 razy mniejszej. Obliczyć wykonaną pracę. 

 

4. Ciekłą rtęć zamkniętą w szklanej rurce o stałych 

wymiarach, ogrzewa się pod stałym ciśnieniem p = 1 atm, 

od temperatury 25
o
C. Obserwowany skutek to 

podniesienie się poziomu rtęci o 0,1 %. Jaka była końcowa 

temperatura?  

 

5. 1.02.10 

 

1. Czy izotermicznie (T = 20
o
C) sprężając ciekły 

cykloheksan można go zestalić? Jeśli tak, to jakiego 

ciśnienia należałoby użyć?. 

 

2. Obliczyć pracę (w przeliczeniu na mol substancji), którą 

trzeba wykonać, aby zmniejszyć objętość ciekłego toluenu 

o 1 % w procesie izotermicznym (T = 298 K) i 

odwracalnym. Ciśnienie początkowe wynosi 1 bar. 
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3. Obliczyć standardową entalpię i standardową energię 

wewnętrzną reakcji: 2HCl(g) + CuO(s) = CuCl2(s) + H2O(g) 

w temperaturze 510 K.  

 

4. 1 m
3
 (w warunkach początkowych, p1 = 1 atm, T1 = 

50
o
C) gazowego etanu poddaje się przemianie, w wyniku 

której osiąga on temperaturę 100
o
C i ciśnienie 15 barów. 

Obliczyć zmianę entropii dla procesu. 

 

6. 26.11.2010 

 

1. Pary etanolu pod początkowych ciśnieniem 5 kPa, 

ulegają izotermicznej (T = 298 K) kompresji pod 

wpływem zewnętrznego ciśnienie równego 100 bar. Jakie 

jakościowo różne procesy będą zachodzić podczas całej 

przemiany? Dla każdego obliczyć molową zmianę 

entropii. 

 

2. Obliczyć standardową entalpię i standardową energię 

wewnętrzną reakcji: 

FeS2(s) + 2H2(g)  →  Fe(s) + 2H2S(g) 

w temperaturze 500 
o
C.  

 

3. Obliczyć zmianę energii wewnętrznej powstałą w 

wyniku izotermicznego sprężania gazowego azotu, która 

dokonuje się za pomocą pracy o stałym ciśnieniu 20 bar, 

według schematu: p1 = 1 bar, T1 = 300 K, V1 = 0,5 m
3
 →  

p2 = 20 bar, T2 = 300 K.  

 

4. Obliczyć temperaturę topnienia n-dekanu pod 

ciśnieniem 120 atm. 

 

7. 3.12.2010 

 

1. Obliczyć zmianę energii wewnętrznej dla 

izotermicznego (T = 280 K) sprężania gazowego metanu 

od p1 = 1 atm, V1 = 500 dm
3
 do V2 = 5 dm

3
.  

 

2. Obliczyć standardową entalpię reakcji 

C2H5Cl(g)(chloroetan) + 3Cl2(g) →  C2HCl3(c) (trichloroeten) 

+ 4HCl(g) w temperaturze 298 K. 

 

3. Obliczyć zmianę entalpii dla procesu, w którym 0,5 kg 

ciekłej rtęci podlega przemianie: (p1 = 1 bar, T1 = 290 K) 

→  (p2 = 200 bar, T2 = 310 K). 

 

4. 10 mg lodu umieszczono w całkowicie opróżnionym 

naczyniu o stałej objętości 100 cm
3
 i następnie rozpoczęto 

ogrzewanie. Obliczyć ciśnienie w naczyniu w 

temperaturach: 50 
o
C i 60 

o
C.   

 

8. 2.12.11 

 

1. 20 g stałego boru spala się całkowicie w powietrzu 

(ilość tlenu do azotu 1:4) do tlenku B2O3(s) w warunkach 

izobarycznych (p = 1 bar), w układzie zamkniętym i przy 

początkowej temperaturze 298 K. Po zakończeniu reakcji 

temperatura wynosiła 450 K, a w układzie nie wykryto 

pierwiastkowego boru i tlenu. Obliczyć zmianę entalpii dla 

całego procesu. 

Pozostałe (tj. poza tlenem i azotem), składniki powietrza 

można pominąć.  

 

2. Obliczyć sumaryczny efekt cieplny dla przemiany  

(p1 = 0,5 bar, T1 = 250 K, V1 = 450 dm
3
) → [adiabatycznie, 

odwracalnie] → (p2 = 7 bar) → [odwracalnie, T = const] 

→ (p3 = 1 bar), któremu poddany jest gazowy HBr. 

 

3. Pary n-heksadekanu znajdujące się w naczyniu 

ciśnieniowym sprężane są w stałej temperaturze 30 
o
C. 

Pod jakim ciśnieniem zawartość naczynia: a) skropli się; 

b) zestali? 

 

4. 15 g ciekłego benzenu ogrzewanych jest w naczyniu od 

25 
o
C, przy ciśnieniu 1 bara, do 30 

o
C. Końcowe ciśnienie 

wyniosło 250 barów. Obliczyć zmianę entropii.  

 

9. 9.12.11 

 

1. Obliczyć standardową entalpię i standardową energię 

wewnętrzną poniższej reakcji w temperaturze 500 K 

2Sb(s) + 5/2O2(g) → Sb2O5(s)  

 

2. W zamkniętym naczyniu stalowym o stałej objętości V 

= 1 dm
3
, znajduje się jedynie 100 g n-pentanu. W jakiej 

postaci będzie on występował w temperaturze a) 350 K, b) 

475 K? Jeśli w którejś z nich będzie to kilka faz, oblicz 

jaka część całkowitej ilości pentanu będzie tworzyła 

poszczególne fazy. 

 

3. 50 g metalicznego srebra poddane jest procesowi 

(p1 = 1 atm, T1 = 295 K) → (p2 = 450 atm, T2 = 300 K). 

Obliczyć zmianę entalpii.  

 

4. Gazowy etan, w warunkach początkowych: p1 = 1 bar, 

V1 = 1 m
3
, T = 320 K, sprężono izotermicznie za pomocą 

prasy wytwarzającej stałe ciśnienie równe 100 barów, do 

objętości V2 = 5,054 dm
3
. Obliczyć efekt cieplny 

towarzyszący procesowi.  

 

10.  28.11.12 

 

1. Obliczyć temperaturę końcową produktów spalania 1 

mola etanolu w stechiometrycznej ilości tlenu. Substraty 

znajdują się początkowo w temperaturze 298 K. Spalanie 

zachodzi całkowicie zgodnie z równaniem reakcji: 

C2H5OH(c) + 3O2(g) → 2CO2(g) + 3H2O(g), zachodzącej 

adiabatycznie pod stałym ciśnieniem 1 bar. 

Założyć stałość pojemności cieplnych = cp(T=298 K). 

 

2. Pewną ilość H2S(g) poddano dwóm kolejnym 

przemianom odwracalnym: (p1 = 1 bar, T1 = 298 K, V1 = 1 

dm
3
)  (p2 = 8 bar, T2 = 298 K)  (p3 = 8 bar, V3 = 1 

dm
3
). Obliczyć efekt cieplny przemiany. 

 

3. Próbkę jodu o masie 10 g i temperaturze 300 K 

podgrzano izobarycznie (p = 1 bar) do T = 500 K. 

Obliczyć zmianę entropii oraz  końcową objętość. 

 

4. Naczynie o stałej objętości w rozpatrywanym zakresie 

ciśnień i temperatur, zawiera jedynie ciekły eter 

dwuetylowy w T = 300 K. Jakie jest minimalne ciśnienie, 

które może występować wewnątrz naczynia? Czy 

podwyższając temperaturę można doprowadzić do 

pojawienia się pary? Uzasadnić wniosek za pomocą 

odpowiednich rachunków.   
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11. 5.12.12 

 

1. Obliczyć standardową entalpię poniższej reakcji w 

temperaturze 298 K: C2HCl3(c)[trichloroeten] + 2H2O(c)  

2HCHO(g)[formaldehyd] + HCl(g) + Cl2(g) 

 

2. 2 mole azotu sprężono izotermicznie (T = 350 K) od 

ciśnienia 1 bar do 18 barów. Obliczyć zmianę entalpii.  

 

3. 100 cm
3
 ciekłej rtęci, początkowo w warunkach (p1 = 1 

bar, T1 = 300 K), spręża się adiabatycznie i odwracalnie  

do ciśnienia 100 barów. Obliczyć końcową temperaturę i 

objętość.  

 

4. Jaka będzie temperatura przejścia polimorficznego 

Srombowa  Sjednoskośna pod ciśnieniem 50 barów?  

Wskazówka: Siarka rombowa jest odmianą niskotem-

peraturową. 

 

12. 29.11.13 

 

1. Naczynie o stałej objętości wypełniono całkowicie 26,0 

g ciekłego etanolu pod ciśnieniem p1 = 1,00 bar w 

temperaturze T1 = 298,0 K. Do jakiej temperatury należy 

ogrzać zawartość, aby ciśnienie w naczyniu wzrosło do 

100 bar? Obliczyć zmianę entropii układu w wyniku 

zachodzącej przemiany. 

Wskazówka. Obliczenia zmian funkcji termodynamicznej, 

łatwiej wykonać całkując po temperaturze niż po ciśnieniu. 

 

2. Aceton w stanie początkowym p1 = 10,0 atm, T1 = 500,0 

K ochłodzono izobarycznie do temperatury końcowej 

350,0 K. Scharakteryzować stan początkowy i końcowy 

układu oraz opisać przejścia fazowe zachodzące podczas 

procesu, podając ich parametry (T, p) oraz charakter. 

 

3. Obliczyć standardową entalpię i standardową energię 

wewnętrzną reakcji: Sb2O5(s) + 5H2(g)  2Sb(s) +  5H2O(g)   
w temperaturze 500 K. 

 

4. Siarkowodór (H2S(g)) poddany jest następującym 

przemianom: (p1 = 10,0 bar, T1 = 500,0 K, V1 = 5,00 dm
3
) 

→  (p2 = 7,5 bar, V2 = 5,00 dm
3
) → (p3 = 10,0 bar). Ostatni 

etap odbywa się izotermicznie i odwracalnie. Obliczyć 

zmianę energii wewnętrznej. 

 

13. 6.12.13 

 

1. O ile standardowa entalpia reakcji CH4(g) + 3Cl2(g) → 

CHCl3(c) + 3HCl(g) w temperaturze 298,0 K, obliczona na 

podstawie średnich termochemicznych energii wiązań, 

różni się od wartości uzyskanej eksperymentalnie? 

Wyjaśnić, z czego wynika ta różnica. 

 

2. Ciekły i stały n-heksadekan znajdują się w równowadze 

w temperaturze 293,0 K. Ile razy należy zmniejszyć 

ciśnienie, aby pojawiła się faza gazowa (w równowadze z 

fazą stałą i ciekłą)? 

 

3. Obliczyć zmianę energii wewnętrznej dla 

izotermicznego sprężania gazowego metanu od warunków 

początkowych p1 = 2,00 bar, T1 = 350,0 K, V1 = 50,0 dm
3
 

do objętości 1,00 dm
3
. 

Wskazówka. Końcowe ciśnienie jest rzędu 100 bar. 

 

4. Jaki będzie sumaryczny efekt cieplny przemiany (p1 = 

0,50 bar) → (p2 = 3,00 bar) → (p3 = 1,00 bar) zachodzącej 

w warunkach izotermicznych (T = 280,0 K), któremu 

poddawane są 3,00 mole gazowego dwutlenku siarki? 

Pierwszy etap odbywa się wskutek stałego nacisku prasy 

wytwarzającej ciśnienie 3,00 bar, drugi prowadzony jest w 

warunkach odwracalnych. 

 

14. 27.11.14 

 

1. 1 mol SiO2 redukowano w obecności dziesięciu moli 

wodoru. Początkowa temperatura mieszaniny 

reakcyjnej wynosiła 298,0 K. Po zakończeniu reakcji w 

reaktorze nie stwierdzono obecności SiO2, a 

temperatura wzrosła do 1000 K. Reakcja zachodziła wg 

schematu: SiO2(s) + 2H2(g) = Si(s) + 2H2O(g). Obliczyć 

efekt cieplny procesu prowadzonego pod stałym 

ciśnieniem 1,0 bar. 

 

2. Naczynie wypełnia całkowicie 10,0 g ciekłego 1-

butanolu w temperaturze 298,0 K i pod ciśnieniem 1,0 

bar. Następnie ściśnięto je izotermicznie i odwracalnie 

tak, że objętość zmalała o 4%. Oblicz ciśnienie 

końcowe oraz pracę objętościową w wykonanej 

przemianie.  

 

3.1 mol ciekłej wody rozprężano izotermicznie w 

temperaturze 60 
o
C od ciśnienia 1,00 bar do takiej 

objętości, że objętość powstałej fazy gazowej była 1000 

razy większa od objętości będącej z nią w równowadze 

fazy ciekłej. Obliczyć zmianę entropii dla tego procesu. 

 

4. 3 mole gazowego germanowodoru (GeH4) poddaje się 

następującej przemianie: p1 = 3,00 bar, T1 = 400 K → p2 

= 5,00 bar, T2 = 400 K → p3 = 5,00 bar, T3 = 300 K. 

Sprężanie  dokonywane było za pomocą prasy 

wytwarzającej stałe ciśnienie 5,00 bar. Obliczyć 

sumaryczny efekt cieplny procesu.  

 

15.  4.12.14 

 

1. Oszacować standardową entalpię następującej reakcji w 

temperaturze 298 K 

C2H5CHO(g) (aldehyd) + NH3(g) + H2(g) → C3H7NH2(g) 

(amina) + H2O(c)  

 

2. 150 g ciekłego dichlorometanu spręża się od 1,00 do 

100 barów, przy czym temperatura zwiększa się od 10 

do 20
o
C. Obliczyć zmianę entalpii.   

 

3. Gazowy amoniak oziębia się izobarycznie od 

temperatury początkowej równej 300 K. Jakie powinno 

być utrzymywane ciśnienie, aby w wyniku tego 

procesu: a) amoniak się skroplił; b) amoniak się zestalił 

i nigdy nie pojawiłaby się faza ciekła. 

 

4. 2 mole gazowego azotu spręża się izotermicznie (T = 

290 K) od ciśnienia 1,00 bar, zmniejszając objętość 50 

razy. Obliczyć pracę, którą trzeba wykonać używając 

prasy wytwarzającej stałe ciśnienie równe końcowej 

wartości. 
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16. 26.11.15 

 

1. Obliczyć standardową entalpię i energię wewnętrzną 

reakcji:  

2NaHCO3(s) = Na2CO3(s) + H2O(g) + CO2(g) w temperaturze 

T = 400,0 K.  

 

2. 3 mole azotu znajdujące się w stanie początkowym w 

temperaturze T1 = 300,0 K pod ciśnieniem p1 = 9,00 bar, 

poddano dwuetapowej przemianie: (1) rozprężono gaz 

adiabatycznie odwracalnie aż temperatura spadła do T2 = 

280,0 K; (2) ogrzano izobarycznie do temperatury T3 = 

300,0 K. Obliczyć zmianę entropii, entalpii  i  efekt 

cieplny dla sumarycznej przemiany.  

 

3. Do naczynia o stałej objętości V1 = 10 dm
3
 

wprowadzono 250 g gazowego tlenu, a następnie 

izotermicznie i odwracalnie (T = 310 K) sprężono do 

objętości V2 = 8 dm
3
. Obliczyć pracę niezbędną do 

sprężenia i porównać z wartością obliczoną przy założeniu 

doskonałości gazu. Wyjaśnić różnice pomiędzy oboma 

wynikami na podstawie odziaływań cząsteczkowych. 

 

4. Obliczyć maksymalną liczbę moli chloru gazowego, 

jaka może być wprowadzona do naczynia o stałej objętości 

V = 20 dm
3
 w temperaturze T = 300 K, bez pojawienia się 

fazy ciekłej. 

 

17. ,3.12.15 

 

1. Oszacować zmianę entalpii dla reakcji CH3OH(c) + 

H2S(g) → CH3SH(g) + H2O(c), w której 2 mole metanolu w 

obecności 5 moli H2S przereagowały całkowicie w 

temperaturze T = 298,0 K.  

 

2. 5 moli gazowego nitroetanu znajdujące się w naczyniu 

pod ciśnieniem 3,0 barów i w temperaturze 350 K, 

rozpręża się adiabatycznie do ciśnienia 1,0 bara z 

wykorzystaniem dwóch możliwych procesów, w których 

ciśnienie zewnętrzne ma stałą wartość i równa się: (i) zeru 

(próżnia), a proces przerywa się, gdy ciśnienie w układzie 

spadnie do 1,0 bara; (ii) 1,0 bara. Obliczyć temperaturę 

końcową dla obu przypadków.  

Wskazówka: Należy wykorzystać bilans energii 

wewnętrznej. 

 

3. 100 g ciekłego cykloheksanu sprężano izotermicznie (T 

= 298,15 K) od ciśnienia 1,00 bara aż do całkowitego 

zestalenia. Obliczyć zmianę entalpii dla tego procesu.  

 

4. 2 mole gazowego tlenku węgla poddaje się następującej 

przemianie: p1 = 1,0 bar, T1 = 300,0 K → V2 = 1,50  dm
3
, 

T2 = 400,0 K. Obliczyć zmianę entropii. 
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1. 9.01.09 

 

1. Obliczyć prężność pary nasyconej nad roztworem 

powstałym przez rozpuszczenie 12 g n-dodekanu w 100 g 

1-butanolu w temperaturze 340 K. 

Uproszczenie. Można pominąć prężność pary n-dodekanu, 

który w tych warunkach jest składnikiem praktycznie  

nielotnym. 

W celu przyspieszenia obliczeń podajemy, że parametry 

rozpuszczalności dodekanu i 1-butanolu wynoszą kolejno: 

16,09 i 23,30 J
1/2 

cm
-3/2

. 

 

2. Przy oziębianiu ciekłej mieszaniny toluenu i benzenu, 

pierwsze kryształy stałego benzenu pojawiły się w 

temperaturze 270 K. Obliczyć skład roztworu. 

 

3. Do naczynia o stałej objętości 100 dm
3
 i w temperaturze 

400 K, wprowadzono NOCl(g), O2(g) i NO2Cl(g) w 

proporcjach objętościowych 1:1:5. Początkowe ciśnienie 

wynosiło 2 bar. W którą stronę będzie zachodzić reakcja: 

NOCl(g) + 1/2O2(g)    →     NO2Cl(g)   ? 

Uproszczenie: Można założyć Δcp
o
=0. 

 

4. 0,5 g FeCl3·6H2O(s) umieszczono w opróżnionym 

uprzednio naczyniu o stałej objętości V = 100 dm
3
. 

Następnie naczynie zamknięto, utrzymując stałość 

temperatury, równej 320 K. Obliczyć jego zawartość po 

ustaleniu się stanu równowagi.  

Uproszczenie: Można założyć Δcp
o
=0. 

 

2. 16.01.09 

 

1. Jaka powinna być wilgotność względna powietrza, aby 

hydrat NiCl2·6H2O(s) był trwały „na powietrzu” (w 

otwartym naczyniu) w temperaturze 298 K, względem 

reakcji 

NiCl2·6H2O(s) = NiCl2(s) + 6H2O(g) 

Wyjaśnienie: Wilgotność względna to stosunek cząstkowej 

prężności pary wodnej do prężności maksymalnej w danej 

temperaturze (czyli prężności pary nasyconej). 

 

2. Zmieszano CS2(g) i parę wodną w stosunku 

objętościowym 1:1 i w takiej ilości, że ciśnienie w 

zamkniętym naczyniu o objętości V = 2 m
3
 wyniosło 5 bar. 

Po ustaleniu się równowagi względem reakcji  

CS2(g) +  H2O(g) = COS(g) + H2S(g)  

temperatura wyniosła 1700 K. Obliczyć skład naczynia w 

tych warunkach. 

Uproszczenie: Można założyć Δcp
o
=0. 

 

3. Mieszaninę acetonu (1) i n-heksanu (2) o składzie  x1 = 

0,45 ochładza się od temperatury 300 K. Obliczyć 

temperaturę, w której pojawią się pierwsze kryształy fazy 

stałej i określić ich skład.   

Wskazówka: Przyjąć, że układ ten jest eutektykiem 

prostym. 

W celu przyspieszenia obliczeń podajemy, że parametry 

rozpuszczalności acetonu i n-heksanu wynoszą kolejno: 

19,72 i 14,91 J
1/2 

cm
-3/2

. 

 

4. Stwierdzono, że ciekła mieszanina 1-butanolu (1) i 

izobutanolu (2) o składzie x1 = 0,300, jest w równowadze z 

parą w temperaturze 40 
o
C. Obliczyć skład fazy gazowej. 

 

3.  8.01.10 

 

W zad. 1 i 2 można założyć Δcp
o
=0. 

1. W zamkniętym naczyniu o objętości 100 cm
3
 

zawierającym początkowo tylko powietrze pod ciśnieniem 

1 atm, umieszczono pewną ilość hydratu LiNO3·3H2O(s) i 

odczekano aż do ustalenia się równowagi w stałej 

temperaturze 310 K. Stwierdzono, że na dnie naczynia 

występowały dwie fazy stałe - LiNO3·3H2O(s) i LiNO3(s). 

Obliczyć cząstkową prężność pary wodnej w naczyniu. 

 

2. W izochorycznym (V = 250 dm
3
) reaktorze biegnie 

reakcja  

HgO(cz) + SO2(g) = Hg(c) + SO3(g) w stałej temperaturze 500 

K. Zapoczątkowano ją poprzez wprowadzenie 600 g 

HgO(cz) do reaktora zawierającego SO2(g) pod ciśnieniem 2 

atm. Obliczyć ilość rtęci w reaktorze po ustaleniu się stanu 

równowagi.  

Indeks „cz” oznacza czerwoną odmianę polimorficzną 

stałego HgO. 

 

3. Zmieszano 200 g stałego naftalenu z 200 cm
3
 ciekłego 

benzenu w temperaturze 30 
o
C. Obliczyć prężność pary 

nasyconej nad roztworem.  

Można pominąć prężność pary nasyconej nad czystym 

naftalenem. Mieszanina może być uznana za roztwór 

doskonały.  

 

4. Oszacować skład pary nasyconej nad ciekłym 

roztworem benzenu i izobutanolu, o ułamku molowym 

benzenu x1 = 0,2 w temperaturze 30 
o
C. Porównać wynik z 

otrzymanym dla roztworu spełniającego prawo Raoulta. 

Parametry rozpuszczalności benzenu i izobutanolu 

wynoszą kolejno: 18,75 i 22,83 J
1/2 

cm
-3/2

. 

 

4. 15.01.10 

 

W zadaniach 1 i 2 Można założyć Δcp
o
=0. 

1. W naczyniu V = 500 cm
3
 napełnionym powietrzem pod 

ciśnieniem 1 atm i w temperaturze 298 K, zawierającym  

0,04 % objętościowych CO2(g), umieszczono 1 g CdCO3(s). 

Następnie naczynie szczelnie zamknięto i ogrzano do 410 

K. Obliczyć ilość węglanu po ustaleniu się równowagi 

względem reakcji CdCO3(s)  = CdO(s) + CO2(g). 

 

2. Izobarycznie (p = 8 bar) prowadzi się reakcję 

  ← ? 
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2ClO2(g) + 3NO(g) = 3NO2(g) + Cl2O(g) 

Zapoczątkowano ją poprzez zmieszanie substratów w 

stosunku stechiometrycznym. Jaka musi być temperatura, 

aby ułamek molowy NO2(g) w stanie równowagi wyniósł 

0,500?   

 

3. Ciekły roztwór zawierający benzen (1) i 1-butanol (2) o 

stężeniu x1 = 0,02 jest w równowadze z fazą stałą. 

Obliczyć temperaturę i określić rodzaj fazy stałej. 

W tej mieszaninie, w równowadze z fazą ciekłą, może 

wystąpić czysty stały benzen lub czysty 1-butanol. 

Parametry rozpuszczalności benzenu i 1-butanolu wynoszą 

kolejno: 18,75 i 23,30 J
1/2 

cm
-3/2

. 

 

4. Oszacować temperaturę wrzenia pod ciśnieniem 1 bara 

roztworu powstałego przez zmieszanie 100 g ciekłego 

eteru dipropylowego (1) i 15 g ciekłego eteru 

diheksylowego (2).  

Mieszanina może być uznana za roztwór doskonały. 

Pominąć prężność pary nasyconej nad czystym eterem 

diheksylowym. Masy molowe – M1 = 102,18 g/mol, M2 = 

186,34 g/mol. 

 

5.  22.01.10 

 

W zadaniach 1 i 2 można założyć Δcp
o
=0. W zadaniach 3 i 

4 założyć doskonałość roztworu. 

1. Naczynie napełniono 1 molem gazowego wodoru pod 

ciśnieniem 1 bar, umieszczono 35 g tlenku żelaza i 

następnie zamknięto. W układzie ustala się równowaga: 

FeO(s) + H2(g) = Fe(s) + H2O(g). Obliczyć ile razy zwiększy 

się ilość powstałego żelaza przy: a) wzroście temperatury 

od 500 do 1500 K, b) dwukrotnym wzroście ciśnienia w 

stałej temperaturze 500 K.  

 

2. W naczyniu o stałej objętości 100 cm
3
 wypełnionym 

gazowym CO2 pod ciśnieniem p = 5 bar i w początkowej 

temperaturze 298 K, umieszczono po 0,01 mola CaCO3 i 

CaO. Naczynie szczelnie zamknięto i termostatowano w T 

= 1100 K do momentu ustalenia się równowagi reakcji: 

CaCO3(s) = CaO(s) + CO2(g). Obliczyć ciśnienie w naczyniu 

w stanie równowagi. 

 

3. Zmieszano 50 g stałego naftalenu i 100 g ciekłego 

benzenu w temperaturze 280 K, doprowadzając układ do 

stanu równowagi.  Podać ilości oraz składy faz w 

równowadze.  

 

4. Gazową równomolową mieszaninę toluenu i benzenu 

spręża się w stałej temperaturze 75 
o
C. Obliczyć ciśnienie, 

w którym pojawi się pierwsza kropla fazy ciekłej (punkt 

rosy, skład fazy gazowej - 0,5; 0,5) oraz ciśnienie, w 

którym zaniknie ostatni pęcherzyk fazy gazowej (punkt 

pierwszego pęcherzyka, skład fazy ciekłej – 0,5; 0,5).  

6. 7.01.2011 

 

1. Reakcja NO2(g) + SO2(g) = NO(g) + SO3(g) zachodzi w 

warunkach izotermicznych i izobarycznych (T = 1200 K, p 

= 5 bar). Zapoczątkowano ją poprzez zmieszanie 

substratów w stosunkach stechiometrycznych. Obliczyć 

skład reaktora po ustaleniu się stanu równowagi. 

Uproszczenie: Można założyć Δcp
o
=0. 

 

2. W naczyniu o stałej objętości V = 150 cm
3
, w którym 

znajdowało się powietrze o wilgotności względnej 1 %, 

umieszczono 10 mg Mg(OH)2. Układ doprowadzono do 

temperatury 25 
o
C, po czym naczynie zamknięto, 

utrzymując stałość temperatury. Obliczyć zawartość 

naczynia w stanie równowagi. W naczyniu może zajść 

reakcja: Mg(OH)2(s) = MgO(s) + H2O(g) 

 

3. W zakresie jakich temperatur ZnCO3(s), który może się 

rozłożyć według reakcji: ZnCO3(s) = ZnO(s) + CO2(g), 

będzie trwały w warunkach atmosferycznych (tj. p = 1 

atm, przy zawartości CO2 równej 0,03 % objętościowych). 

Uproszczenie: Można założyć Δcp
o
=0. 

 

4. Obliczyć skład fazy gazowej będącej w równowadze z 

roztworem ciekłym zawierającym etanol, 1-propanol i 1-

butanol w proporcjach molowych 1:1:1, w temperaturze 

45
o
C. 

 

7. 14.01.2011 

 

1. Pod jakim ciśnieniem, w stałej temperaturze 298 K, 

układ, w którym NO2(g) występuje w dwóch postaciach 

będących w stanie równowagi, tj. 2NO2(g) = N2O4(g), będzie 

zawierał równomolowe ilości obu form? 

 

2. W zamkniętym naczyniu o stałej objętości V = 100 cm
3
, 

początkowo znajdował się jedynie 1 mg MgBr2∙6H2O(s). 

Obliczyć skład po ustaleniu się równowagi dla T = 75 
o
C. 

W układzie może zachodzić reakcja rozpadu hydratu na 

sól bezwodną i parę wodną. 

Uproszczenie: Można założyć Δcp
o
=0. 

 

3. Ciekły roztwór cykloheksanu i cyklopentanu, o ułamku 

molowym pierwszego składnika (x1 = 0,1), oziębiono do 

na tyle niskiej temperatury, że całkowicie zanikła faza 

ciekła. Następnie rozpoczęto ogrzewanie układu. W jakiej 

temperaturze zniknie ostatni kryształ fazy stałej? Czy 

będzie to kryształ cykloheksanu, czy cyklopentanu? 

 

4. Obliczyć prężność pary nasyconej w temperaturze 30 
o
C 

nad ciekłym roztworem zawierającym butanon (1) i n-

heksan (2), o ułamku molowym butanonu – x1 = 0,25.   

Parametr rozpuszczalności n-heksanu wynosi 14,91 J
1/2 

cm
-3/2

, a objętość molowa – 131,6 cm
3
/mol. 
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8. 5.01.2012 

 

Uwaga! W zadaniach 1, 3 i 4 Można założyć Δcp
o 
= 0. 

1. W naczyniu o stałej objętości V = 200 cm
3
, w którym 

znajdowało się suche powietrze pod ciśnieniem 

atmosferycznym, umieszczono 0,1 g CdCl2∙2,5H2O. 

Naczynie zamknięto i utrzymywano stałą temperaturę 310 

K. Obliczyć ilość hydratu po ustaleniu się stanu 

równowagi względem rozpadu do soli bezwodnej.  

 

2. Obliczyć prężność pary nasyconej w temperaturze 25 
o
C

 

nad ciekłą mieszaniną benzenu (1) i eteru 

dwupropylowego (2), o ułamku molowym x1 = 0,30. 

Porównać z wartością obliczoną przy założeniu 

stosowalności prawa Raoulta. W obliczeniach przyjąć V1
0
 

= 89,40 cm
3
/mol  i V2

0
 = 137,73 cm

3
/mol. 

 

3. Zmieszano PCl5(g), PCl3(g) i Cl2(g) w temperaturze 410 K 

i pod ciśnieniem 2 barów, w stosunku objętościowym 

3:1:2. W którą stronę będzie zachodzić poniższa reakcja? 

PCl3(g) + Cl2(g) = PCl5(g) 

 

4. W butli o stałej objętości umieszczono pewną ilość 

gazowego NO2Cl, który może się rozłożyć według reakcji:  

NO2Cl(g) = NO2(g) + 1/2Cl2(g) 

Po ustaleniu się równowagi w temperaturze 303 K 

stwierdzono, że zawartość NO2Cl(g) wynosi 45,3 % 

objętościowych.  Jakie ciśnienie panowało w układzie? 

 

9. 13.01.2012 

 

Uwaga! W zadaniach 1, 2 można założyć Δcp
o 
= 0. 

1. FO(g) może dimeryzować, tworząc dwutlenek F2O2(g). 

Obliczyć zawartość F2O2 w pierwotnie czystym FO w 

temperaturze 1250 K i pod ciśnieniem 1 bara. 

 

2. W otwartym „do atmosfery” naczyniu, w stałej 

temperaturze 300 K, umieszczono 5 g FeSO4∙7H2O(s). 

Narysować zależność ilości hydratu w stanie równowagi 

od wilgotności względnej powietrza w tej temperaturze, 

zaznaczając i obliczając współrzędne punktów 

charakterystycznych wykresu. W naczyniu może nastąpić 

rozkład hydratu: FeSO4∙7H2O(s) = FeSO4(s) + 7H2O(g) 

Wyjaśnienie: Wilgotność względna to stosunek cząstkowej 

prężności pary wodnej do prężności pary nasyconej w tej 

temperaturze. 

 

3. Stały n-heksadekan (2) rozpuszczono w acetonie (1), 

uzyskując roztwór o x1 = 0,315, którego normalna 

temperatura wrzenia wynosiła 351,2 K. Na podstawie tych 

danych oszacować parametr rozpuszczalności n-

heksadekanu.   

Przyjąć, że: (1) w tej temperaturze n-heksadekan jest 

nielotny; (2) parametr rozpuszczalności acetonu wynosi 

19,72 J
1/2 

cm
-3/2

.  

 

4. W stałej temperaturze 175 K, do 10 g stałego 

cyklopentanu, dodaje się stały cykloheksan, mieszając i 

odczekując do osiągnięcia stanu równowagi. Czy możliwe 

jest, że w  ten sposób zniknie całkowicie faza stała 

kosztem cieczy? Jeśli tak, to podać zakres ilości dodanego 

cykloheksanu, który doprowadziłby do takiego efektu. 

 

10.  10.01.2013  

 

Uwaga! W zadaniach 1, 2 założyć Δcp
o 
= 0. 

1. Do reaktora o stałej objętości V = 100 dm
3
 

wprowadzono równomolową mieszaninę fosgenu (COCl2) 

i wodoru w temperaturze 298 K pod ciśnieniem 1 bar. 

Reaktor szczelnie zamknięto i  mieszaninę ogrzano do T = 

1200 K. Obliczyć skład w naczyniu po ustaleniu się 

równowagi chemicznej:  

COCl2(g) + H2(g) = H2O(g) + Cl2(g) + C(grafit) 

 

2. W otwartym naczyniu, pod ciśnieniem 1 bar, w 

atmosferze powietrza o zawartości pary wodnej 1% obj., 

umieszczono 1 g hydratu ZnSO4·6H2O(s). Jaka musi być 

temperatura, aby był on trwały względem reakcji: 

ZnSO4·6H2O(s) = ZnSO4(s) + 6H2O(g) 

 

3. Ciekłą mieszaninę {n-heksan (1) + n-oktan (2)} o x1 

=0,45 rozprężono w stałej temperaturze 330 K do ciśnienia 

p = 20 kPa. a) ile i jakie fazy występują w układzie w 

stanie równowagi? b) jeśli jest ich kilka, obliczyć ich 

składy oraz stosunek ilości molowych. (tj. stosunek liczby 

moli składników tworzących jedną fazę do liczby moli 

składników drugiej fazy). 

 

4. Do 100 cm
3
 n-dekanu dodano 70 g n-heksadekanu w 

temperaturze 298 K i następnie oziębiono do +6 
o
C. Czy w 

tych warunkach pojawi się faza stała? Jeśli tak, to: a) 

określić, który składnik ją tworzy, b) obliczyć ilość (liczbę 

moli) tej fazy. Jeśli nie, obliczyć temperaturę do jakiej 

należy schłodzić mieszaninę, żeby pojawiła się faza stała.  

Masa molowa n-heksadekanu = 226,43 g/mol. 

 

11. 17.01.2013  

 

1. W zamkniętym reaktorze o objętości 150 dm
3

 

umieszczono 0,5 kg  WO2 w atmosferze CO, pod 

ciśnieniem 5 barów i w temperaturze 500 K. Obliczyć 

ilości reagentów po ustaleniu się stanu równowagi  

WO2(s) + 2CO(g) = W(s) + 2CO2(g) 

Można założyć Δcp
o 
= 0. 

 

2. Czy hydrat CoSO4·7H2O będą trwały w naczyniu 

otwartym do atmosfery (powietrze o wilgotności 

względnej 10 %, p = 1 atm, T = 298 K)? Jakie substancje 

będą znajdować się w naczyniu po ustaleniu się stanu 

równowagi? Jeśli nie jest trwały, to jakie muszą zaistnieć 
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warunki bez zmiany temperatury, aby mógł istnieć? 

Wilgotność względna to stosunek prężności cząstkowej 

pary wodnej do prężności pary nasyconej w tej samej 

temperaturze. 

 

3. Oszacować prężność pary nasyconej w temperaturze 

298 K mieszaniny eteru diheksylowego (1) i acetonu (2) o 

ułamku molowym x1 = 0,35. 

Można założyć, że eter diheksylowy jest składnikiem 

nielotnym. 

Dane: eter diheksylowy - masa molowa - 186,33 g/mol; 

aceton - parametr rozpuszczalności - 19,72 J
1/2 

cm
-3/2

. 

 

4. Jakie fazy istnieją w równowadze w mieszaninie n-

dodekanu (1) i n-heksadekanu (2) o sumarycznym składzie 

x1 = 0,90 i w temperaturze 260 K? Nazwać je i określić ich 

skład.  

Masy molowe: n-dodekan – 170,33 g/mol, n-heksadekan = 

226,43 g/mol. 

 

12. 10.01.2014  

 

1. W zbiorniku o stałej objętości umieszczono pewną ilość 

NO2(g). Po ustaleniu się stanu równowagi względem reakcji 

2NO2(g) = N2O4(g) 

stwierdzono, że ciśnienie wynosi 0,5 bar a ułamek molowy 

NO2 równa się 0,25. Jaka temperatura panowała w 

układzie? Obliczyć  początkową i końcową 

(równowagową) gęstość gazów w układzie (w molach na 

m
3
). Można założyć Δcp

o 
= 0. 

 

2. W zamkniętym naczyniu zawierającym powietrze o 

wilgotności względnej 20 % i pod ciśnieniem 1 atm, 

umieszczono 2 g hydratu CoSO4·6H2O i następnie 

naczynie zamknięto, utrzymując stałą temperaturę 298 K.  

W naczyniu może zajść reakcja: CoSO4·6H2O(s) = CoSO4(s) 

+ 6H2O(g) 

Obliczyć ilości reagentów w stanie równowagi.  

Wilgotność względna to stosunek prężności cząstkowej 

pary wodnej do prężności pary nasyconej w tej samej 

temperaturze. 

 

3. 10 g n-heksadekanu (C16) rozpuszczono całkowicie w 

40 g n-dodekanu (C12) w temperaturze 290 K. Następnie 

roztwór oziębiono do temperatury 260 K. a) Ile faz jest w 

układzie w stanie równowagi? b) Jakie to fazy (podać 

skład i stan skupienia)? c) Jakie są ich ilości? 

Masy molowe: C12 = 170,33 g/mol, C16 = 226,43 g/mol. 

 

4. W temperaturze 370 K, skład fazy gazowej będącej w 

równowadze z ciekłą mieszaniną eteru dipropylowego (1) i 

dibutylowego (2), wynosi y1 = 0,68. Obliczyć skład fazy 

ciekłej i ciśnienie równowagowe.  

 

13. 17.01.2014  

 

1. Izotermicznie i izobarycznie (T = 1100,0 K, p = 2,50 

bar) prowadzi się reakcję C(grafit) + H2O(g) = CO(g) + H2(g), 

którą zapoczątkowano poprzez umieszczenie 45,0 g 

sproszkowanego grafitu w atmosferze 5 moli pary wodnej. 

Obliczyć skład po ustaleniu się stanu równowagi. 

Można założyć Δcp
o 
= 0. 

 

2. Jaka powinna być wilgotność względna powietrza, aby 

hydrat FeSO4·7H2O(s) był trwały w otwartym naczyniu 

względem rozpadu do soli bezwodnej w temperaturze 

298,0 K i pod ciśnieniem powietrza 1,00 atm? 

Wilgotność względna to stosunek prężności cząstkowej 

pary wodnej do prężności pary nasyconej w tej samej 

temperaturze. 

 

3. Do jakiej temperatury należy oziębić roztwór 

cykloheksanu (1) i acetonu (2) o ułamku molowym x1 = 

0,900, aby pojawiła się faza stała? Który ze składników 

wykrystalizuje?  

Parametr rozpuszczalności acetonu = 19,72 J
1/2 

cm
-3/2

. 

 

4. 10,00 g stałego naftalenu rozpuszczono w 250,0 g 

ciekłego benzenu. O ile zmieni się pod ciśnieniem 1,00 

atm temperatura wrzenia tego roztworu względem 

temperatury wrzenia czystego benzenu? 

Można założyć doskonałość roztworu i pominąć prężność 

pary nad czystym naftalenem.  

 

14. 15.01.2015 

  

1. Obliczyć równowagowe stężenia reagentów w stanie 

równowagi w temperaturze 1200 K względem reakcji 

N2O(g) + O2(g) = NO(g) + NO2(g), pod stałym ciśnieniem 5 

bar. Reakcja zachodzi w wyniku zmieszania substratów w 

stosunku stechiometrycznym.  

Uwaga. W zad. 1 i 2 można założyć ∆cp
0
 = 0. 

2. W naczyniu o stałej objętości V = 100 cm
3
,
 

wypełnionym powietrzem o wilgotności względnej 39 % 

w temperaturze 298 K,
 
umieszczono 100 mg Co(OH)2 i 

następnie szczelnie je zamknięto. Jedynym możliwym 

procesem jest reakcja rozkładu: Co(OH)2(s) = CoO(s) + 

H2O(g). Obliczyć ilości reagentów w stanie równowagi dla 

T = 313 K. 

Uwaga. Wilgotność względna to stosunek prężności 

cząstkowej pary wodnej do prężności pary nasyconej. 

3. Do jakiego ciśnienia należy rozprężyć izotermicznie (T 

= 298 K) równomolową ciekłą mieszaninę n-heksanu i n-

dekanu, aby ilości wrzącej cieczy i pary nasyconej 

(wyrażone w molach) były jednakowe? Jakie będą ułamki 

molowe n-heksanu w poszczególnych fazach w stanie 

równowagi? 
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4. Oszacować współrzędne punktu eutektycznego dla 

mieszaniny butanonu i n-pentanu,  przyjmując: (i) równość 

entalpii topnienia obu składników przy założeniu, że 

równają się  średniej arytmetycznej entalpii dla butanonu i 

n-pentanu, i (ii) doskonałość roztworu ciekłego (w 

rzeczywistości mieszanina wykazuje silne dodatnie 

odchylenia od doskonałości). Jaka będzie prawdziwa 

temperatura eutektyczna w stosunku do obliczonej – 

wyższa, czy niższa?  

 

15. 22.01.2015 

 

1. W układzie może zachodzić reakcja: 2HCl(g) + N2H4(c) = 

2NH3(g) + Cl2(g). Wszystkie reagenty w niej uczestniczące 

zmieszano w ilościach molowych 2:2:1:1 w temperaturze 

298 K i następnie ogrzano do 350 K zachowując stałe 

ciśnienie 1 bar. Czy zawartość hydrazyny (N2H4) w 

układzie zwiększy się czy zmniejszy po ustaleniu się stanu 

równowagi w stosunku do ilości początkowej? 

Można założyć Δcp
o
=0. Wskazówka: Aby odpowiedzieć na 

to pytanie wystarczy określić kierunek zachodzenia reakcji. 

 

2. W naczyniu otwartym do atmosfery (wilgotność 

względna 20 %, p = 1 atm, T = 298 K) umieszczono stały 

hydrat CoSO4·6H2O. Jakie substancje będą znajdować się 

w naczyniu po ustaleniu się stanu równowagi? Jeśli nie 

będzie wśród nich soli bezwodnej, to jaka powinna być 

temperatura (przy zachowaniu stałej wilgotności 

powietrza), żeby sól taka się pojawiła? 

W naczyniu może zajść reakcja CoSO4·6H2O(s) = 

CoSO4(s)+ 6H2O(g).   

Wilgotność względna to stosunek prężności cząstkowej 

pary wodnej do prężności pary nasyconej. 

 

3. Oszacować skład fazy gazowej będącej w równowadze 

z ciekłym roztworem benzenu (1) i etanolu (2) o stężeniu 

x1 = 0,50 w temperaturze 310 K. 

Objętości molowe benzenu i etanolu wynoszą (kolejno): 

89,40 i 58,69 cm
3
/mol. 

 

4. Czy w temperaturze 219,3 K w mieszaninie n-

heksadekanu i n-nonanu występuje faza ciekła? Jeśli tak, 

to jaki może być jej skład? 

  

16. 14.01.2016 

 

1. W zamkniętym naczyniu o stałej objętości 10,0 dm
3
 

umieszczono 2,00 g siarki rombowej oraz równomolową 

mieszaninę H2S(g) i CO(g) w takiej ilości, że ciśnienie 

wyniosło 3,00 bar w temperaturze 360,0 K. Obliczyć 

stężenia reagentów w naczyniu po ustaleniu się równo-

wagi względem reakcji: S(romb) + H2S(g) + CO(g) =  CS2(g) + 

H2O(g) w temperaturze początkowej. 

 

2. Do całkowicie opróżnionego naczynia o stałej objętości 

150,0 cm
3
,  wprowadzono 1,00 g MnCO3, po czym 

termostatowano układ w temperaturze 650,0 K do 

ustalenia się równowagi względem reakcji MnCO3(s) = 

MnO(s) + CO2(g). Obliczyć równowagowe liczby moli 

reagentów. Uwaga! W zadaniach 1 i 2 można założyć 

Δcp
o
=0. 

 

3. Do 100,0 cm
3
 ciekłego toluenu (w T = 298,0 K) 

wsypano 20,0 g naftalenu i doprowadzono układ do stanu 

równowagi w temperaturze 310,0 K. Jakie fazy i w jakich 

ilościach będą występowały w równowadze? Jeśli cały 

naftalen ulegnie rozpuszczeniu, obliczyć masę naftalenu 

jaką należy dodać aby otrzymać roztwór nasycony. 

 

4. W naczyniu zamkniętym ruchomym tłokiem 

umieszczono mieszaninę gazowego n-heksanu (1) i n-

pentanu (2), o zawartości heksanu y1 = 0,300 i pod 

początkowym ciśnieniem 0,100 bar. Następnie układ 

sprężano izotermicznie (T = 320,0 K) aż do pojawienia się 

pierwszej kropli fazy ciekłej. O ile procent zmniejszyła się 

objętość naczynia w wyniku wykonanej przemiany? 

Obliczyć ciśnienie końcowe (tzw. ciśnienie punktu rosy) 

oraz skład pierwszej kropli fazy ciekłej.   

 

17. 21.01.2016 

 

1. W zbiorniku zapewniającym stałość ciśnienia (p = 2,00 

bar), umieszczono gazowy chlorek nitrozylu (NOCl). Jaka 

powinna być temperatura, żeby zawartość chloru w 

zbiorniku nie przekroczyła 10,0 % molowych? Założyć, że 

rozkład NOCl przebiega według reakcji: 2NOCl(g) = 

2NO(g) + Cl2(g) 

 

2. W całkowicie opróżnionym naczyniu o stałej objętości 

150,0 cm
3
 umieszczono 100 mg NiCl2·6H2O(s). Ile gramów 

wody należy wprowadzić dodatkowo do naczynia, aby 

mieć pewność, że w temperaturze 350,0 K nie pojawi się 

sól bezwodna? W układzie może zajść reakcja: 

NiCl2·6H2Os) = NiCl2(s) + 6H2O(g).  

Uwaga! W zadaniach 1 i 2 można założyć Δcp
o
=0. 

 

3. W temperaturze 298,00 K zmieszano 3,00 g etanolu z 

80,0 g cykloheksanu i następnie roztwór zaczęto oziębiać. 

W jakiej temperaturze pojawią się pierwsze kryształy 

stałego cykloheksanu?  

Parametry rozpuszczalności etanolu i cykloheksanu 

wynoszą kolejno: 26,10 i 17,06 J
1/2

·cm
-3/2

. 

 

4. Obliczyć skład fazy gazowej będącej w temperaturze 

320,0 K w równowadze z ciekłym  roztworem 

zawierającym n-heksan, n-heptan i n-oktan w stosunku 

molowym 1:1:1.   

 

 


