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Wprowadzenie do 

chemii

Seminaria 2014.15

Cel seminariów

 Wykorzystanie elementów matematyki 

w chemii i analityce

 Zapoznanie się z:

 Podstawowymi definicjami 

 Teorią pomiaru (metrologia)

 Układami jednostek

 Wzajemnym przeliczaniem jednostek

Wielkości fizykochemiczne:

Określają ilościowe związki zachodzące pomiędzy 

właściwościami ciał lub zjawisk. Wyrażane są przez 

wartości liczbowe

Można je podzielić na intensywne i ekstensywne:

Wielkości intensywne – nie zależą od wielkości układu 

(np. objętości, liczby cząsteczek  lub masy). Są nimi: 

ciśnienie, gęstość, objętość molowa, potencjał 

chemiczny, prędkość, przyśpieszenie, stężenie, 

temperatura.

Wielkości ekstensywne – zależą proporcjonalnie od 

wielkości układu. Należą do nich: liczność cząstek, 

ładunek elektryczny, masa, objętość, pęd.  
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W tabeli poniżej określ właściwości przedstawionych wielkości  jako 

intensywne lub ekstensywne

Wielkość Charakter

Ładunek elektryczny

Stężenie molowe

masa

Gęstość 

odległość

pęd

Międzynarodowy układ jednostek miar (SI)

Jednostki podstawowe

Kilogram

(kg)

Powierzchnia

(m2) 

Prędkość

(m s-1)

Przyśpieszenie 

(m s-2)

Metr

(m)

Sekunda

(s)

Siła 

(N = kg m s-2 )

Energia, praca

(J = N m)
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Mol 

(mol)

Objętość

(m3) 
Stężenie 

molowe

( mol dm3)

Nazwa Jednostka Wielkość fizyczna

metr m długość

kilogram kg masa

sekunda s czas

amper A
natężenie prądu 

elektrycznego

kelwin K temperatura

kandela cd światłość

mol mol liczność materii

Siedem jednostek podstawowych 

Nazwa Jednostka
Wielkość 

fizyczna

Informacje 

dotyczące 

jednostki ( liczby 

niemianowane)

radian rad
miara kąta 

płaskiego

steradian sr
miara kąta 

bryłowego

Do układu SI należą też jednostki uzupełniające, będące miarą kąta. 
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Definicje jednostek podstawowych

1 metr jest równy drodze jaka przebywa w próżni światło

w ciągu czasu 1/299792458 sekundy.

1 sekunda jest to czas równy 9 192 631 770 okresom 

promieniowania związanego z przejściem miedzy dwoma 

nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu 

cezu Cs - 133.

1 kilogram jest masą międzynarodowego wzorca 

kilograma

1 kelwin jest to jednostka temperatury termodynamicznej 

równa 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu 

potrójnego wody.

1 amper jest to natężenie takiego prądu stałego, który 

płynąc w dwu nieskończenie długich, nieskończenie 

cienkich przewodach prostoliniowych umieszczonych 

równolegle w próżni w odległości 1m od siebie wywołałby 

miedzy nimi siłę magnetyczną o wartości 2×10-7 N na 

każdy metr długości przewodnika.

1 kandela jest to światłość, jaką ma w danym 

kierunku źródło emitujące monochromatyczne promieniowanie

o częstości 540∙ 1012 Hz i mające w tym kierunku wydajność 

Energetyczną 1/683 W/Sr 

1 mol jest to ilości materii zawierającej tyle samo 

elementów ile jest atomów zawartych w 0,012 kg czystego 

nuklidu węgla C-12.
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Jednostki pochodne 

Związane z długością 

• jednostki wielokrotne – km, 

•Jednostki podwielokrotne – dm, cm, mm, µm, nm

Jednostki związane z polem powierzchni (m2)

Jednostka powierzchni metr kwadratowy (m²) jest to 

powierzchnia równa powierzchni kwadratu, którego bok 

ma długość 1 m.

• jednostki podwielokrotne: 1 dm2; 1cm2; 1 mm2

 jednostki związane z objętością (m3) Jednostka 

objętości metr sześcienny (m³) jest to objętość 

równa objętości sześcianu, którego promień ma 

długość 1 m.

• jednostki podwielokrotne: 1 dm3; 1cm3; 1 mm3

• jednostki wielokrotne: km3

Jednostki związane z masą

jednostki związane z masą (kg)

• jednostki podwielokrotne: g; mg, µg

• jednostki nadwielokrotne: tona (t)

Jednostki związane z czasem

• 1 tysiąclecie – 1000 lat

1 wiek - 100 lat

1 dekada - 10 

1 rok – 365 lub 366 dni

1 miesiąc - 28 - 31 dni 

1 tydzień - 7 dni

1 doba (dzień) - 24 h

1 godzina (1 h) - 60 min 

1 minuta (1 min.) - 60  

1 sekunda (1 s)
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1. Zamień 2000 mm na m.

2. Zamień 5 ml na L. 

3. 30 mg ma taką samą masę jak:

(a) 300 dag

(b) 0.3 g

(c) 0.0003 kg

(d) 0.03 g 

4. Wyraź czas w jednostce podstawowej układu SI

1 min =

1 doba = 

Jak zamieniamy jedne jednostki na inne?

Wykorzystujemy zależności

1 kilometr to 1000 metrów czyli 1 km=1000 m,

1 godzina to 3600 sekund czyli 1 h=3600 s, 

1 godzina to 60 minut czyli 1 h=60 min,

1 minuta to 60 sekund czyli 1 min=60 s.

5. Zamień centymetry na metry.

555cm = ....... m ......... cm

479cm = ........................... 

407cm = ......................

6. Zamień metry na centymetry

4m 25cm - ............. cm

3m 8 cm - ........... cm

1m 49cm - ..........cm 

5m 29cm - .......... cm

7. Zamień na dm2 lub m2. 

a. 3m2

b. 14 dm2

c. 132 m2

d. 62,4 dm2
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8. Oblicz, ile dni żyje przeciętnie człowiek(ze przeciętny czas 

życia człowieka przyjmijmy 70lat, a średni rok to 365,5 dnia) ? 

9. Oblicz, ile sekund ma dzień.

10. Zamień prędkość  1 metra na sekundę na kilometry na 

godzinę.

11. Zamień  szybkość 90 km h-1 ma szybkość wyrażoną 

w m s-1

12. 20 m/s to tyle samo co:

(a) 0.02 km/s

(b) 2000 mm/s

(c) 200 cm/s

(d) 0.002 mm/s 

13. Wyraź prędkość z pytania 4 w km/h.

14. Czas połowicznego rozpadu izotopu promieniotwórczego 

222Ra wynosi 11. 435 doby. Wyraź go w godzinach i min. 

Powiązanie jednostek masy i objętości lub objętości 

i liczności

 gęstość  SI (kg m-3) 

 inne jednostki  (ciała stałe i ciecze)g cm-3; 

(gazy)g dm-3

15. Wyraź w jednostkach SI gęstość 1.45 g cm-3

16.. Wyraź stężenie molowe  roztworu otrzymanego 

przez rozpuszczenie 1,5 mola NaOH w 1 dm3 roztworu  

w jednostkach SI.

Pomiar Jednostka 

pochodna

Nazwa jednostki Powiązanie z 

jednostką 

podstawową

częstotliwość Hz hertz s-1

siła N newton m·kg/s2

ciśnienie Pa paskal N/m2 lub kg/ms2

praca, energia, ciepło J joule N·m lub m2kg/s2

moc W watt J/s lub m2kg/s3

Ładunek elektryczny C kulomb A·s

Siła 

elektromotoryczna

V wolt W/A lub m2kg/As3

Pojemność 

elektryczna

F farad C/V lub A2s3/kg·m2

Rezystancja Ω ohm V/A lub kg·m2/A2s4

Przewodnictwo 

elektryczne

S siemens A/V lub A2s4/kg·m2

Aktywność 

katalityczna 

kat katal mol/s
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Ciężar a masa ciała

• Masa – wielkość skalarna, wyrażana w kg, 

jest niezależna od siły grawitacji, m= ρ V

• Ciężar – wielkość wektorowa, zależna od 

siły grawitacji , P = m g, wyrażany w N

Jeżeli ciężar ciała ρ pomnożymy przez przyspieszenie 

ziemskie g = 9.81[m/s2], otrzymamy nową wielkość 

fizyczną, zwaną ciężarem właściwym, oznaczanym 

literą γ.

γ = ρ⋅g   [γ = N m-3]

17. Oblicz ciężar właściwy wody, wiedząc, że jej gęstość 

wynosi ρ = 1000[kg m-3].

Miara wielkości fizycznej: 

Iloczyn wartości liczbowej, współczynnika określającego 

wielokrotność  jednostki podstawowej i jednostki miary 

nazywa się miarą danej wielkości fizycznej. 

Objętość = 22.4 d m3

zmienna
Wartość 

liczbowa
Współczynnik 

wielokrotności 

jednostki

Jednostka 

Wielkość, która 

może ulegać 

zmianie. 

Pomnożona 

przez inną 

zmienna tworzy 

wielkość 

złożoną. 

Zapisywana 

w postaci 

dziesiętnej 

lub ułamka

Zawsze zapisywany 

pomiędzy wartością 

liczbową a jednostkami. 

Zapisany słownie, 

symbolem lub notacją 

wykładniczą

Zawsze zapisywane na  

końcu zgodnie z zaleceniami 

IUPAC. W przypadku kilku 

jednostek pomiędzy mini 

spacja 
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Wielokrotności jednostek 

Przedrostek
Mnożnik

nazwa oznaczenie

jotta Y 1 000 000 000 000 000 000 000 000 = 1024

zetta Z 1 000 000 000 000 000 000 000 = 1021

eksa E 1 000 000 000 000 000 000 = 1018

peta P 1 000 000 000 000 000 = 1015

tera T 1 000 000 000 000 = 1012

giga G 1 000 000 000 = 109

mega M 1 000 000 = 106

kilo k 1 000 = 103

hekto h 100 = 102

deka da 10 = 101

Podkrotności jednostek 

Przedrostek Oznaczenie Mnożnik 

decy d 0,1 = 10–1

centy c 0,01 = 10–2

mili m 0,001 = 10–3

mikro μ 0,000 001 = 10–6

nano n 0,000 000 001 = 10–9

piko p 0,000 000 000 001 = 10–12

femto f 0,000 000 000 000 001 = 10–15

atto a 0,000 000 000 000 000 001 = 10–18

zepto z 0,000 000 000 000 000 000 001 = 10–21

jokto y 0,000 000 000 000 000 000 000 001 = 10–24

Przykłady użycia wielokrotności i podkrotności jednostek:

Dla energii, E,: 

1 aJ = energia pojedynczego fotonu światła niebieskiego 

(λ = 1 x10-7m, E = 1 x10-18 J)

1 fJ =  energia pojedynczego fotonu promieniowania wysokoenergetycznego, 

γ, (λ = 1 x10-10m ; E= 1 x10-15 J)

1pJ = energia zużyta przez pojedynczy impuls nerwowy, (E = 1 x 10-12J)

1 nJ = energia pojedynczego uderzenia skrzydła muchy, (E = 1 x10-9 J)

1 µJ = energia emitowana przez pojedynczy piksel na ekranie TV 

(E= 1x 10-6J)

1mJ = energia zużywana w ciągu 1s przez wyświetlacz LCD w zegarku 

(E= 1 x 10-3 J)

1cJ = energia 1 mola fotonów promieniowania radiowego 

(λ=10m; E= 1x10-2) 

1dJ = energia wydzielana w ciągu 100s podczas przepływu prądu 

o natężeniu 1 mA i napięciu 1 V ( E= 1 x10-1 J)

1 J = połowa energii kinetycznej obiektu o masie 0.1 kg (1N)

poruszającego się z prędkością 1m s-1 (E= 1x 100 J)

1kJ = połowa energii w temperaturze pokojowej (E- odpowiadające RT

w temperaturze 298K, E = 2.3kJ)  (E= 1x 103 J)

1 MJ = energia wyzwolona przy spaleniu 1/3 mola glukozy ( ¼ tabliczki

czekolady) (E= 1 x106J)

1 GJ = energia 1 mola fotonów promieniowania γ; (E = 1x109J)

1 TJ = energia związana z masa 100g (via E= mc2); (E= 1x1012J)

1 PJ = energia wydzielona przy eksplozji małej bomby atomowej; 

(E= 1 x1015J)
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W podanych poniżej przykładach zaznacz wielkość fizyczną, 

wartość liczbową wielkości fizycznej; współczynnik 

wielokrotności lub podkrotności: 

Masa próbki =  2.67 mg                 

stała szybkości reakcji = 3.06 x 10-4 [mol dm-3]-1s-1

Prędkość pojazdu = 120 km h-1

Rezystancja roztworu= 12 µS

SEM ogniwa = 1.19 V

Pojemność dysku komputera = 120TB

Notacja wykładnicza / naukowa

Zapis bardzo dużych lub bardzo małych liczb. 

Stosowana w identycznym celu jak współczynniki 

wielokrotności. 

Notacja naukowa: sposób przedstawiania wyniku, w którym 

zapis liczby składa się  z następujących elementów: 

 znak liczby (jeśli liczba jest ujemna to minus „–”, jeśli 

dodatnia to brak znaku lub plus „+”);

mantysa (liczba ułamkowa) znormalizowana, to znaczy 

mieszcząca się w przedziale prawostronnie otwartym [1,10);

mała lub wielka litera E;

wykładnik (liczba całkowita) – jeśli wykładnik jest liczbą 

ujemną, to poprzedzamy go znakiem „–” (minus), jeśli 

natomiast jest liczbą dodatnią, to opcjonalnie można 

poprzedzić go znakiem „+” (plus). Ten element zwany jest też 

cechą (dziesiętną).

Wartość liczby rzeczywistej, zapisanej w notacji naukowej
można odczytać, stosując się do poniższego wzoru:

x = M x 10E

gdzie:
M (ang. mantissa) – mantysa
E (ang. exponent) – wykładnik (cecha)
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93 000 000  = 9.3 x 107

0.000 000 000 93 = 9.3 x 10-7

Obliczenia 

0.00000267 mol l -3 = 2.67 x 10-6 mol l 

199 999 J = 2 x105 J

Podaj w notacji naukowej wielkość stałej Boltzmanna, 

kB. 

kB = 0.000 000 000 000 000 000 000 0138 JK-1

 Podaj w notacji naukowej wielkość liczby Avogadro:

602 300 000 000 000 000 000 000 

• Podaj w notacji dziesiętnej następujące 

liczby. Jak wyglądały by te same liczby 

w notacji z prefix’em?

• 7.98 x104; 1,25x10-2, 1,35 x103, 6,56 x10-12

Przedstaw w postaci notacji wykładniczej liczby:
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Przedstaw w postaci notacji wykładniczej bardzo małe 

liczby:

0.3;     0.0009;    0.003006;       0.00000017

• Za pomocą potęg o wykładnikach naturalnych zapisuje się 

duże liczby, np:

- masa Ziemi wynosi 5.976 x1024 kg,

- największa ryba świata- płetwal błękitny waży 1.2 x105 kg

Za pomocą potęg o wykładniku całkowitym ujemnym 

określamy bardzo małe liczby, np:

• - masa najmniejszego ptaka - kolibra wynosi  2 x10-3 kg

- masa atomu wodoru 1.76 x10-27 kg

0.00000267 mol l -3 = 2.67 x 10-6 mol l -3

199 999 J = 2 x105 J
Podaj w notacji naukowej wielkość stałej 
Boltzmanna, kB. 
kB = 0.000 000 000 000 000 000 000 0138 JK-1

 Podaj w notacji naukowej wielkość liczby 
Avogadro:
602 300 000 000 000 000 000 000 

Notacja naukowa w kalkulatorze

Wpisz masę swojego ciała w gramach w normalnej notacji, 

a następnie wciśnij przycisk FE.   
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Skala pomiarowa -system symboli kodujących wyniki pomiaru, 

lub ogólniej dowolne dane. Symbole te charakteryzują mierzone 

obiekty pod względem określonej zmiennej. 

Skale pomiarowe klasyfikuje się według sposobu 

w jaki można zestawiać wyniki dwóch pomiarów. 

Klasy te tworzą ciąg od skali nominalnej do skali absolutnej. 

Każdy kolejny typ skal pomiarowych umożliwia więcej 

operacji niż poprzedni. 

Metrologia – nauka o pomiarach 

(grec. metron-pomiar, logos- nauka).

Metrologia jest to nauka zajmująca się sposobami 

dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

uzyskanych wyników. Zajmuje się również narzędziami

służącymi do pomiaru czyli narzędziami pomiarowymi. 

Pomiar

porównanie danej wielkości fizycznej z ustaloną dla niej 

jednostką miary. Otrzymujemy w ten sposób informację 

o wartości mierzonej wielkości. Jest ona wyrażona 

poprzez iloczyn jednostki miary i liczby określającej 

wartość liczbową tej wielkości. 

Sposób przeprowadzenia pomiaru nazywa się metodą 

pomiaru.

Jeśli wynik pomiaru wartości wielkości otrzymano metodą

bezpośredniego porównania z inną wartością tej wielkości

obranej za jednostkę, to mówi się o metodzie bezpośredniej 

pomiaru.

Przykłady:….

.
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Często stosuje się pomiar pośredni, polegający na 

zmierzeniu wielkości fizycznych nie będących głównym 

celem pomiaru - wynik otrzymuje się w wyniku obliczeń 

w oparciu o wzory (temperatura).

Pomiary wykonuje się za pomocą aparatury pomiarowej, 

do której zalicza się mierniki, wzorce oraz urządzenia 

pomocnicze. 

Przykłady:……

Pomiar wzrostu – porównanie z wzorcem długości, 1 m

Pomiar wagi – porównanie z  wzorcem masy, 1 kg

Pomiar czasu – porównanie z wzorcem czasu, 1 s   

Zapis pomiaru: po prawej stronie wartość 

liczbowa  mierzonej wielkości – liczba 

wskazująca ile razy w danej wielkości 

zawiera się podana jednostka miary, po 

lewej symbol jednostki miary. 

Przykład:

Wzrost pacjenta: 1.75 m 

Czas trwania eksperymentu: 60 s

Ciepło wydzielone przez układ: 50 J

Cechy pomiaru:

Wiarygodność

Dokładność

Jednolitość w skali krajowej i międzynarodowej 

Spójność
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Wiarygodność (ang. Validity) - Zakres, do którego 

instrumenty pomiarowe mierzą dokładnie to, co mają 

mierzyć. 

Zależność pomiędzy tym, co się obserwuje do tego, 

co się rejestruje w rzeczywistości. 

Precyzja metody pomiaru – stopień zgodności między 

wynikami uzyskanymi w określonych warunkach z 

wielokrotnych pomiarów tej samej wielkości.

Precyzja wyników otrzymanych przez tego samego analityka 

przy użyciu tego samego sprzętu pomiarowego to 

powtarzalność wyników, podczas gdy precyzja wyników 

otrzymanych przez różnych analityków w odmiennych 

warunkach otoczenia to odtwarzalność wyników.

Precyzja i dokładność metody pomiaru są od siebie 

niezależne. Metoda może być mało precyzyjna, gdy 

uzyskane wyniki mają duży rozrzut, ale mimo to 

dokładna, jeżeli średnia tych wyników odpowiada 

wartości prawdziwej, ewentualnie wzorcowej lub 

przewidywanej teoretycznie. Z kolei, gdy rozrzut 

wyników jest nieduży, ale ich średnia jest odległa od 

wartości prawdziwej, ewentualnie wzorcowej lub 

przewidywanej teoretycznie, wówczas metoda jest 

precyzyjna, ale niedokładna.

Duża 

dokładność, 

mała 

precyzja

duża precyzja, 

mała dokładność

Wikipedia

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/High_accuracy_Low_precision.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/10/High_accuracy_Low_precision.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/High_precision_Low_accuracy.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/High_precision_Low_accuracy.svg
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Precyzyjne 
i dokładnie

Przecyzyjnie 
ale nie 
dokładnie 

Ani 
dokładnie, 
ani 
precyzyjnie

Dokładność metody pomiaru – stopień zgodności

wartości rzeczywistej ze średnią arytmetyczną wyników

uzyskanych dla oznaczanej wielkości. Im dokładniejsza

metoda pomiaru, tym uzyskiwane wyniki są bliższe

wartości prawdziwej, ewentualnie wzorcowej lub

przewidzianej teoretycznie. W serii pomiarów o dużej

dokładności tej samej wielkości fizycznej lub chemicznej

większość wyników będzie zbliżona do wartości

prawdziwej, ewentualnie wzorcowej lub przewidzianej

teoretycznie, a wyniki obarczone błędem przypadkowym

będą od niej większe lub mniejsze.


