
TEMAT: Prawo stałości składu związku chemicznego 

Prawo stałości składu związku chemicznego sformułował J.L. Proust i brzmi ono: 

Skład związku chemicznego jest zawsze stały, tzn. stosunek wagowy pierwiastków wchodzących w 

skład określonego związku chemicznego jest zawsze jednakowy. 

Zapiszcie prawo stałości składu w zeszycie 

Prawo to oznacza, że każda cząsteczka danego związku chemicznego ma taki sam skład.  

Każda cząsteczka składa się z określonej liczby atomów. Masa atomów jest stała i w reakcjach 

chemicznych nie ulega zmianie. Stosunki wagowe atomów w danej cząsteczce są stałe bez 

względu na metody otrzymywania danego związku. 

 

Przeanalizujmy prawo stałości składu na przykładzie cząsteczki wody: 

                                                             H2O             

 

                           2 tomy wodoru   1 atom tlenu 

 
Prawo stałości składu oznacza, że każda cząsteczka wody zbudowana jest zawsze z dwóch 

atomów wodoru i 1 atomu tlenu 

Na podstawie prawa stałości składu można obliczyć stosunek wagowy atomów w 

cząsteczce. Do ich obliczenia potrzebny będzie układ okresowy pierwiastków, z którego 

będziemy odczytywać masy atomowe poszczególnych pierwiastków.  



 

Jak odczytać masy atomowe? 

 

W czerwonych ramkach zaznaczone są masy atomowe wodoru i tlenu. 

Masa atomowa wodoru w zaokrągleniu to 1u (masy atomowe wyraża się w jednostkach 

zwanych unitami. Masa atomowa tlenu to 16 u 

Jak obliczyć stosunek wagowy w cząsteczce wody? 

                                      H2O 

 



Stosunek wagowy wodoru do tlenu w cząsteczce wody wynosi 1 : 8. 

 

Oznacza to, że 1 część masowa wodoru łączy się z 8 częściami masowymi tlenu i powstaje 9 

części masowych wody (aby wyprodukować wodę, na każdy kilogram wodoru należy użyć 

osiem kilogramów tlenu, mając do dyspozycji 3 kg wodoru musimy użyć 8 razy więcej 

tlenu, czyli 8 · 3 kg = 24 kg tlenu). 

 

Przykład: 

Oblicz stosunek wagowy w tlenu do węgla w cząsteczce tlenku węgla (IV) – CO2 

Masa atomowa węgla (odczytujemy z układu okresowego) to 12 u. Masa tlenu to 16 u. 

                                                            CO2 

                                                  12 u : 2x16 u 

                                                    12 u: 32 u  skracamy!  

                                                         3:8 

Oznacza to, że stosunek masowy węgla do tlenu wynosu 3:8 

Jeśli chcielibyśmy wyprodukować tlenek węgla (IV) to na 3 gramy węgla 

potrzebowalibyśmy 8 gram tlenu.  

Przykład: jeśli do reakcji użylibyśmy 24 gramy tlenu ile będziemy potrzebować węgla? 

Spróbuj policzyć samodzielnie, jeśli będziesz mieć problem odpowiedź znajdziesz na końcu.  

Linki do materiałów pomocniczych: 

https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D89jhEM1W 

https://www.youtube.com/watch?v=16hqOj59I9w 

 

Odpowiedź: 24 to wielokrotność 8 (8 x3 = 24), potrzebujemy więc 3 razy więcej węgla – 

3x3 = 9. Zatem na 24 gramy tlenu potrzebujemy 9 gram węgla.  

 

 

https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D89jhEM1W
https://www.youtube.com/watch?v=16hqOj59I9w

