
РАСТВОРИ И РАСТВОРЉИВОСТ 

1. Израчунај масу раствора који је настао мешањем 20 грама кухињске 
соли и 145 грама воде. 

2. Израчунајте колико је грама алкохола растворено у 145 грама воде ако 
је маса добијеног раствора 200 грама.  

3. Растворљивост кухињске соли у води на 250С је 36 грама. Израчунајте 
колико је грама воде потребно за растварање 144 грама куњске соли. 
Колико износи маса насталог раствора? 

4. Засићен раствор неке соли садржи 111 грама соли у 222 грама 
растварача на 150С. Одреди колика је растворљивост те соли у води на 
датој температури. 

5. Израчунај растворљивост магнезијум- хлорида ако се у 180 грама воде 
на 200С  може растворити  највише 90 грама ове супстанце. 

6. Израчунај растворљивост NaCl на 200С ако се зна да се на тој 
температури у 44 грама растварача раствара 16 грама NaCl. 

7. Колико се највише грама гипса може растворити у 50 грама воде ако је 
његова растворљивост на собној температури R=0,26 g 

8. У 50 грама воде на собној температури је растворено 50 грама 
супстанце чија је растворљивост 204 грама. Да ли је направљен 
презасићен раствор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕЊА: 

1. Маса раствора  је једнака маси растворене супстанце и маси растварача.   
Маса растворене супстанце је 20 грама, маса растварача је 145 грама, па је: 
m(раствора) =20+145= 165 грама 

2. Маса раствора  је једнака маси растворене супстанце и маси растварача.   
Маса растворене супстанце је непозната, маса раствора је 200 грама, а маса растварача 
је 145 грама.  

       m(растворене супстанце)= 200-145=55 грама 

3. Растворљивост је број грама супстанце која се раствара у 100 грама растварача. 
Према томе: 
36 g NaCl................................100g H2O 
144 g NaCl...............................X g H2O 
144: 36= X: 100 
X=100*144/36 
X=400 g H20 
 
Маса раствора= маса растварача + маса растворене супстанце 
m=400+144=544 g 

 
4.  Засићен раствор представља број грама супстанце растворен у 100 грама 

растварача на одређеној температури 
111g соли..................................................222 g растварача 
X g соли....................................................100 g  растварача  
X:111=100:222 
222X=111*100 
X=11100/222 
X=50 g соли 
Растворљивост соли је 50 грама. 
 

5.   90 g магнезијум-хлорида................................180 g воде 
  Х g ....................................................................100 g воде 
 
X:90=100:180  
180X=90*100 
X=9000/180 
X=50 g магнезијум-хлорида 
Растворљивост је 50 грама 
 



6.  16 g NaCl ................................44 gH20 
 Х g. NaCl................................100 g H20 
 X:16=100:44 
 44X=16*100 
 X=1600/44 
 X=36,36 g 
Растворљивост NaCl је 36,36 грама 
 

7. 0,26 g gipsa……………………..100 g vode 
X g gipsa…………………………50 g vode 
X:0,26=50:100 
100X=0,26*50 
X=13/100 
X=0,13 g 
У 50 грама воде највише се може растворити 0,13 грама гипса. 
 

8. 204 g супстанце....................................100 g воде 
X g супстанце.......................................50 g воде 
X:204=50:100 
100 X=50*204 
X=10200/100 
X= 102 g супстанце 
У 50 грама воде се може растворити 102 грама супстанце да би раствор био 
засићен. С обзиром да је растворено 50 грама супстанце раствор је незасићен. 


