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2. KWASY BEZTLENOWE 
 

Doświadczenie 1. (..../..... pkt) Otrzymywanie kwasu chlorowodorowego - POKAZ 
a) Do probówki z bocznym wylotem wsyp stały chlorek sodu. Probówkę zamknij korkiem, przez który 

wprowadź wylot wkraplacza. Do bocznego wylotu probówki załóż wężyk, którego drugi koniec znajduje się  

w kolbie. Wkraplaj do probówki stężony kwas siarkowy(VI) i ogrzewaj probówkę. Zapisz obserwacje 

poczynione dla zawartości probówki i wniosek dotyczący zachodzącej reakcji. Zapisz równanie reakcji 

przedstawione schematem. 

Schemat doświadczenia: 

 
 

Równanie reakcji: 
chlorek sodu + kwas siarkowy(VI)  chlorowodór + siarczan(VI) sodu 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
b) Do kolby, z zebranym w pierwszej części doświadczenia gazem, wlej odrobinę wody destylowanej  

z kilkoma kroplami oranżu metylowego. Zapisz obserwacje. Wyciągnij wniosek dotyczący rozpuszczalności 

chlorowodoru w wodzie. Zapisz równanie zachodzącej reakcji. 
Obserwacje: 

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

………………………………………………………………….....................................................................................…………………………….. 
Wniosek: 

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

Równanie reakcji: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

KARTA CHARAKTERYSTYKI kwasu chlorowodorowego 

1. Nazwa substancji: ........................................................ 

2. Wzór sumaryczny: .............................................., wzór strukturalny: 

3. Rodzaj kwasu: tlenowy / beztlenowy. 

                                             (skreśl niewłaściwe określenie) 

4. Korzystając z tablic chemicznych, porównaj gęstość chlorowodoru z gęstością powietrza. 

     Gęstość chlorowodoru wynosi .................................................. 

     Gęstość powietrza wynosi .................................................. 

  Chlorowodór jest: lżejszy od powietrza /cięższy od powietrza. 

                                                                                       (skreśl niewłaściwe określenie) 

5. Barwa roztworu kwasu: .................................................  

     Maksymalne stężenie roztworu kwasu: .............................................. 

6. Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra / słaba / nierozpuszczalny. 
                                                                                                         (skreśl niewłaściwe określenie) 

7. Masa cząsteczkowa chlorowodoru: .................................................. 
8. Skład procentowy (procent masowy) pierwiastków chemicznych w kwasie: 

     %H = ..........................................................., %Cl = ........................................................... 

Obserwacje: 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 



 
9. Uzupełnij tabelę. 

Nazwa kwasu Wzór sumaryczny 
Liczba atomów wodoru 

we wzorze kwasu 
Wartościowość atomu 

wodoru 
Wartościowość reszty 

kwasowej 
 
 
 

    

 
10. Stosunek masowy pierwiastków w HCl: = ...................................................................................................................................... 
11. Roztwór kwasu chlorowodorowego przewodzi prąd elektryczny / nie przewodzi prądu elektrycznego. 
          (skreśl niewłaściwe określenie) 

12. Kwas chlorowodorowy jest elektrolitem / jest nieelektrolitem. 
    (skreśl niewłaściwe określenie) 
 

Doświadczenie 2. (..../..... pkt) Zachowanie wskaźników w obecności kwasu chlorowodorowego 

Wykonaj doświadczenie zgodne z poniższym schematem. Zaobserwuj, jak podane wskaźniki zmieniają barwę 
w roztworze kwasu solnego i uzupełnij tabelę. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wskaźnik Oranż metylowy Fenoloftaleina Lakmus Papierek uniwersalny 

Barwa 
 
 
 

   

 
Doświadczenie 3. (..../..... pkt) Otrzymywanie kwasu siarkowodorowego 

  

Obserwacje: 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

Wniosek: 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................................................... 

siarczek żelaza(II) + kwas chlorowodorowy   chlorek żelaza(II) + siarkowodór 
 
Równanie reakcji chemicznej: ........................................................................................................................................................... 

Wykonaj doświadczenie na podstawie zamieszczonego 
schematu. Zapisz obserwacje. Napisz równanie reakcji 
chemicznej na podstawie podanego zapisu słownego. We 
wzorze sumarycznym produktu gazowego podkreśl resztę 
kwasową i zapisz jej wartościowość. 

HCl(aq) 

oranż 
metylowy fenoloftaleina lakmus papierek uniwersalny 


