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1. Completează spațiile libere  

   

 Soluția este un amestec …………………………………format din 2 sau mai multe substanțe. 

Soluția se obține în urma fenomenului numit……………………………………………………………. 

Componentele unei soluții sunt…………………………….., …………………………………………. 

Proprietatea unei substanțe de a se dizolva în altă substanță se numește ………………………………   

Solubilitatea depinde de………………………, …………………………………,………………………. 

Soluția care conține cantitatea maximă de substanță dizolvată, la o anumită temperatură, se numește 

soluție ………………………. .  

Soluția care poate dizolva noi cantități de substanță până la saturație  se numeste soluție 

………………………………… 

Concentrația în procente de masă a unei soluții reprezintă cantitatea de substanță dizolvată 

în……………de soluție. 

 

 

2. Completează tabelul: 

 

SOLUȚIA 

COMPONENTELE SOLUȚIEI : 

DIZOLVANTUL 

(SOLVENT) 

STARE DE 

AGREGARE 

DIZOLVAT 

(SOLVAT) 

STARE DE 

AGREGARE 

Saramură  

 

   

 Sirop de zahăr  

 

   

Aer  

 

   

Fum  

 

   

Ceață     

Sifon  

 

   

 

 

        

      

 



Formula concentrației procentuale este: 

 

           
Componentele formulei sunt: 

 

c% - concentrația procentuală a soluției 

md - masa oarecare a substanței dizolvate în soluție 

ms - masa soluției 

Masa soluției este egală cu suma dintre masa de substanță dizolvată și masa de apă în care este dizolvată 

substanța. 

   

                                                              md= ms+m apă 

 

 

• EXEMPLU: 

Ce concentrație procentuală are soluția obținută prin dizolvarea a 80 g sare în 240 g apă ? 

 md=80g sare                   

 m apa=240 g apă                      

Cp=? 

 

                                                                  Rezolvare:

METODA I: 

• Se calculează masa de soluție: 

•  ms= md+m apă   

 ms=80 g + 240 g = 320 g   soluție 

• Se calculează concentrația 

procentuală: 

       Cp=( 80 / 320 ) x 100 = 25 % 

 

 

METODA II: 

• Se calculează masa de soluție : 

ms=80+240=320 g 

• Se calculează concentrația 

procentuală : 

320 g soluție……………………..80 g sare 

100 g soluție……………………..Cp 

        Cp = 25 % 

 

3.   Conform modelului calculează : 

 

1. Care este concentraţia procentuală a unei soluţii obţinute prin dizolvarea a:  

 a) 20 g zahăr în 80 g apă; 

 b) 30 g sodă caustică în 270 g apă;  

 c) 100 g sare de bucătărie în 500 g apă;  

 d) 10 g acid citric în 90 g apă. 


