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МАСЕНИ УДЕО И ПРОЦЕНТНА КОНЦЕНТРАЦИЈА 

Драгана Бабовић, наставник хемије 
ОШ,,Иво Андрић'', Прањани 

Помоћ при изради задатака: 

Масени удео нема јединицу  изражавања и  рачуна се према обрасцу : 

Масени удео = маса растворене супстанце / маса раствора 

W =m rs / m ras 
. 

Процентна концентрација се изражава у процентима и рачуна се према обрасцу: 

Процентна концентрација= (маса растворене супстанце / маса раствора) * 100% 

W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
Односно: масени удео *100% 

 Задаци се могу урадити и преко пропорција. 

 

1. У  200 грама раствора се налази 20 грама растворене супстанце. 
Израчунај масени удео растворене супстанце у том раствору. 

2. Израчунај процентни састав засићеног раствора кухињске соли који се 
добија растварањем 40 грама кухињске соли у 360 грама воде на 250 C. 

3. У медицини се често користи петопостотни раствор глукозе. За 
припремање 200 грама овог раствора колико је потребно измерити 
грама глукозе и колико грама воде? 

4. Колико грама соли треба одмерити за припремање 100 грама раствора 
масеног удела 0,3? 

5. Колико грама етанола и колико грама воде треба одмерити за 
припремање 200 грама раствора масеног удела 0,5? 

6. Колико грама растворене супстанце има у 80 грама 5%-ог раствора? 
7. У 225 грама воде растворено је 25 грама неке супстанце. Израчунај 

масени удео супстанце у раствору? Израчунај процентну 
концентрацију? 

8. У 70 грама 50%-ог раствора соли, растворено је још 5 грама соли. 
Израчунај процентни садржај соли у добијеном раствору. 
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9. У 50 грама 10%-ог раствора додато је још 25 грама воде. Израчунај 
процентни садржај супстанце у добијеном раствору. 

10.  Колико грама соли треба додати у 100 грама 5%-ог раствора да би се 
добио 20%-ни раствор? 

11.  Колико грама воде треба додати у 100 грама 80%-ог раствора да би се 
добио 20%-ни раствор? 

12.  Израчунај масени удео и процентни састав раствора соли који је 
настао мешањем 80 грама раствора масеног удела 0,8 и 20 грама 
раствора масеног удела 0,2. 

13.  Колики је масени удео и колика је процентна концентрација добијеног 
раствора после мешања 60 грама 60%-ог раствора и 40 грама 40%-ог 
раствора? 

14.  Колико грама соли остаје после испаравања целокупне количине воде 
из 100 грама 5%-ог раствора?  

15.  Након испаравања 100 грама воденог раствора кухињске соли  маса 
сувог остатка је 5 грама. Колико је износила процентна концентрација 
раствора пре испаравања воде? 

16.  Ако из 500 грама 10%-ог воденог раствора шећера испари 200 грама 
воде, одговори: 
А) Да ли се мења маса растворене супстанце након испаравања воде? 
Б) Колико грама воде остаје у новонасталом раствору? 
В) Колика је маса новонасталог раствора? 
Г) Колико износи процентна концентрација новонасталог раствора? 
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Решења: 
1. W =m rs/m ras 

     W=20 g /200 g 
   W =0,1 

2. Маса растворене супстанце =  40 грама 
Маса раствора= 360 грама воде + 40 грама рас.супс. = 400 грама 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
 W=(40 g/400 g)*100% 

W(%)=10% 

3. W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
5%=(Х/200g)*100% 
Х=(5*200g)/100 
Х=10g глукозе 
200-10=190 g воде 

4. W = m rs / m ras 
0,3=Х / 100g 
Х = 0,3* 100g 
Х= 30 g соли 

5. W = m rs / m ras 
0,5=Х / 200g 
Х= 200 g * 0,5 
Х= 100 g етанола 
200-100= 100 g воде 

6. W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
5%= ( Х / 80g ) * 100% 
X=  400 g / 100 
Х= 4 g растворене супстанце 

7. Маса раствора је 225 грама воде + 25 грама супстанце= 250 грама 
W = m rs / m ras 
W = 25g/ 250g 
W = 0,1  
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W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
W(%)=(25 g / 250 g)*100% 
W(%)=10 % 

8. Прво морамо израчунати масу растворене супстанце пре додавања нове  
количине. 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
50 %= (Х / 70g)*100% 
Х= 3500 g /100 
Х=35g  
Ако је у раствор додато још 5 грама растворене супстанце, то значи  да у 
новонасталом раствору укупна маса растворене супстанце је 35 +5= 40g 
грама, а укупна маса раствора је 70 +5 = 75g 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
W(%)= (40g /  75g ) 100% 
W(%)=57,14 % 

9. Прво морамо израчунати колика је била маса растворене супстанце пре 
додатка нове количине воде. 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
10%= (Х/50g)*100% 
Х=500 g/100 
Х=5 g растворене супстанце 
После додатка 25 грама воде, маса растворене супстанце се не мења, само се 
мења укупна маса раствора која сад износи:  50 грама +25 грама= 75  грама   
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
 W(%) =( 5g/ 75g)*100% 
W(%) =6,67% 

10. Ако треба да добијемо раствор који има већу концентрацију од 
почетног раствора , то значи да се додаје растворена супстанца. Ако 
треба да добијемо раствор који има мању концентрацију од почетног 
раствора то значи да треба додати растварач. 
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У нашем случају се тражи раствор који има већу концентрацију од почетног 
тако да треба додати растворену супстанцу. 
Прво морамо израчунати масу растворене супстанце датог раствора. 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
5%=( х / 100 g ) * 100% 
Х=500g/100 
Х=5 g растворене супстанце 
 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
20% = (5g+Х / 100g+Х) *100% 
500g + 100Х=2000g+20Х 
80Х=1500g 
Х=18,75 g 
Потребно је додати 18,75 грама растворене супстанце. 
 

11. У овом случају се тражи да добијемо раствор који ће имати мању 
концентрацију од почетног раствора тако да треба додати  растварач. 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
80%=(Х/100g)*100% 
Х=80g  
Маса растворене супстанце се не мења јер се додаје вода па се мења само 
укупна маса раствора. 

W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
20%=(80g/100g+Х)*100% 
8000g=2000g+20Х 
20Х=6000g 
Х=300 g 

Треба додати 300 грама воде. 
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12. Прво морамо израчунати масу растворене супстанце и у једном и у 
другом раствору. 
За први раствор:  
W = m rs / m ras 
0,8=Х/80g 
Х=64 g 
За други раствор: 

W = m rs / m ras 
0,2=Х/20g 
Х=4g 
Раствор настао мешањем ова два раствора има укупну масу раствора 
80g+20g=100g  а маса растворене супстанце је 64g+4g=68g 
W = m rs / m ras 
W =68g/100g 
W =0,68 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
W(%) =0,68*100% 
W(%) =68% 

13. Прво морамо израчунати масу растворене супстанце и у једном и у 
другом раствору. 
За први раствор: 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
60%=(Х/60g)*100% 
100Х=3600g 
Х=36g 
За други раствор: 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
40%=(Х/40g)*100% 
100Х=1600g 
Х=16g 
Раствор настао мешањем ова два раствора има укупну масу раствора 
60g+40g=100g  а маса растворене супстанце је 36g+16g=52g 
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W = m rs / m ras 
W =52g/100g 
W =0,52 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
W(%) =0,52*100% 
W(%) =52% 

14. W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
5%=(Х/100g)*100% 
100Х=500g 
Х=5g 
Заостаје 5 грама соли јер се његова маса не мења испаравањем воде. 

15. Маса растворене супстанце се не мења због испаравања, она је иста и 
пре и после испаравања. Укупна маса раствора пре испаравања је 100 грама. 
W(%) = (m rs / m ras) * 100% 
W(%) =(5g/100g)*100% 
W(%) =5% 

16. А)Маса растворене супстанце је стална и не мења се због испаравања. 
           Б) прво морамо израчунати масу растворене супстанце. 
W(%) =( m rs / m ras) * 100% 
10%=(Х/500g)*100% 
100Х=5000g 
Х=50g растворене супстанце 
Укупна маса раствора је била 500 грама, а маса растворене супстанце 50 
грама. То значи да је укуно воде било 500-50=450 грама. Ако је испарило 200 
грама воде, у новонасталом раствору остаје  450-200=250 грама воде. 
            В) Ако је укупна маса раствора била 500 грама, а испарило 200 грама 
воде онда је маса новонасталог раствора: 500-200=300 грама 
   Г)Маса растворене супстанце је 50 грама, маса новог раствора је 300 грама. 
W(%) =( m rs / m ras) * 100% 
W(%) =(50/300)*100% 
W(%) =16,67% 


