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Temat: Mol i liczba Avogadra. 

Zapoznam się z pojęciami: mol i liczba Avogadra oraz nauczę się ich stosować. Nauczę się wykonywać 

obliczenia związane z pojęciami mol i liczba Avogadra oraz stosować zapis wykładniczy do wyrażania 

liczb. 

Proszę przeczytać tekst z podręcznika – strony 124-127. 

Mol to jednostka liczebności materii, która zawiera 6,02·1023 obiektów elementarnych (atomów, 

cząsteczek, jonów, elektronów, protonów, neutronów). 

Można ułożyć proporcję 

1 mol -----  6,02·1023 atomów, cząsteczek itd. w zależności od zadania 

Liczba Avogadra to liczba 6,02·1023 atomów, cząsteczek lub jonów znajdujących się w 1 molu 

substancji. 

Przeanalizuj „Jest na to sposób” na stronie 125. 

Przeanalizuj tabelę 14 w podręczniku na stronie 124 oraz informacje zaznaczone na zielone powyżej 

niej. Zwróć uwagę, że liczba moli, którą chcemy odczytać, to zawsze ta cyfra, która znajduje się przed 

atomem, cząsteczką lub związkiem chemicznym np. w równaniu reakcji chemicznej: 

2Na + 2H2O           2NaOH + H2  mamy  

2 mole sodu, 2 mole wody, 2 mole wodorotlenku sodu i 1 mol wodoru. 

Przeanalizuj przykłady rozwiązanych zadań w podręczniku. 

Rozwiążmy przykładowe zadanie 

Zad. 2 a str. 128 

Oblicz, ile cząsteczek stanowi 0,2 mola wodoru. 

Przypomnijcie sobie proporcję, którą zapisałam powyżej 

1 mol ------------ 6,02·1023  cząsteczek 

0,2 mola ---------------  x cząsteczek 

X= 0,2 mola · 6,02·1023 / 1mol = 1,204 ·1023 cząsteczek 

Odpowiedź: 0,2 mola wodoru stanowi 1,204 ·1023 cząsteczek. 



Proszę wykonać w taki sam sposób podpunkty b), c), d), e) w zadaniu 2 na stronie 128. 

Rozwiążmy kolejne zadanie. 

Zad. 3 a) str. 128 

Oblicz, ile moli stanowi 12,04  ·1023 atomów sodu. 

Przypominamy sobie znowu proporcję 

1 mol --------------- 6,02 ·1023 atomów sodu 

X moli   -------------  12,04 ·1023 atomów sodu 

X= 1 mol ·12,04 ·1023 atomów sodu / 6,02 ·1023 atomów sodu 

X= 2 mole. 

Odpowiedź: 12,04 ·1023 atomów sodu stanowi 2 mole. 

Proszę rozwiązać w taki sam sposób podpunkty b) i c) w zadaniu 3 na stronie 128. 

Wykonaj zadanie 4 z podręcznika na stronie 128. 

Przypomnij sobie ze szkoły podstawowej, w jaki sposób oblicza się masę atomową. 

Masę atomową wyraża się w jednostce masy atomowej, czyli unitach [u]. Odczytuje się ją z układu 

okresowego pierwiastków chemicznych i zwykle wartości zaokrąglone są do liczb całkowitych np. 

Masa atomowa sodu wynosi: 

mNa = 23 u  

Masa atomowa azotu wynosi: 

mN = 14 u. 

W ten sam sposób zapisz wartości mas atomowych następujących pierwiastków chemicznych: 

Boru 

Jodu 

Wapnia 

Potasu 

Wodoru  

Zdjęcia proszę przesłać do 18 maja 2020 r. 

 

 


