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Kolokwium 1. 

Alkacymetria 

 

1. Podstawowy  sprzęt  stosowany  w  analizie  ilościowej. Kalibracja naczyń  

miarowych. Współmierność kolby i pipety. 

2. Dysocjacja  elektrolityczna (pojęcie  stałej i stopnia dysocjacji, prawo  

rozcieńczeń Ostwalda, iloczyn jonowy wody, pojęcia pH i pOH). 

3. Teorie kwasów i zasad ( Arheniusa, Bronsteda, Lewisa). 

4. Hydroliza jonowa (kationowa,   anionowa,   kationowo - anionowa). Stała  i  

stopień hydrolizy. 

5. Bufory  pH. Mechanizm działania buforu. Pojemność buforowa.   

6. Miano roztworu. Wyznaczanie miana roztworu. Pojęcie standardu  

pierwotnego i wtórnego. 

7. Warunki  jakie  powinna spełniać reakcja  będąca  podstawą  oznaczenia  

ilościowego metodą miareczkową. 

8. Miareczkowanie alkacymetryczne. Analiza przebiegu krzywych 

miareczkowania alkacymetrycznego typu: słaby kwas-mocna zasada; słaba 

zasada-mocny kwas i mocny kwas-mocna zasada. Skok na krzywych 

miareczkowania i jego analityczne znaczenie. 

9. Wskaźniki alkacymetryczne. Mechanizm zmiany barwy wskaźnika (teorie 

Ostwalda i Hantscha). 

10. Oznaczenia alkacymetryczne: oznaczenie miana roztworów HCl i NaOH, 

oznaczanie zawartości kwasu octowego w próbce. Obliczanie wyników analizy i 

ich interpretacja. 

 

 

Kolokwium 2. 

Manganometria 

 

1. Podział metod redoksymetrycznych. 

2. Techniki miareczkowania stosowane w redoksymetrii. 

3. Równanie Nernsta. Potencjał normalny i formalny układu. 

4. Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji redoks. 

5. Bilansowanie równań reakcji redoks.  

6. Wpływ pH, reakcji kompleksowania i wytrącania na przebieg reakcji redoks. 

7. Amfotery redoks (przykłady reakcji).  

8.Własności roztworu KMnO4, nastawianie miana roztworu manganianu(VII) 

potasu na szczawian sodu. 

9. Wskaźniki redoks. 

10.Oznaczanie H2O2 ( manganometrycznie). 

11.Oznaczanie żelaza (manganometrycznie). Mieszanina Zimmermana -

Reinharda (wpływ poszczególnych składników mieszaniny na przebieg analizy). 

12. Gramorównoważniki chemiczne w reakcjach redox.  



 

Kolokwium 3.  

 

Jodometria 

 

1. Rodzaje miareczkowań jodometrycznych:  

• miareczkowanie bezpośrednie (miareczkowanie roztworem jodu)  

• miareczkowanie pośrednie (miareczkowanie roztworem Na2S2O3). 

2. Warunki miareczkowań jodometrycznych.  

3. Przygotowanie i mianowanie roztworu jodu i Na2S2O3, właściwości tych 

roztworów. 

4. Skrobia jako wskaźnik w jodometrii. 

5. Oznaczenia: Cu
2+

, kwasu askorbowego i  H2O2 (jodometrycznie). 

 

 

 

Kolokwium 4.  

 

Kompleksometria 

 

1. Kompleksy proste i chylatowe (budowa). 

2. Podział kompleksów. 

3. Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na trwałość kompleksów. 

Stałe trwałości i nietrwałości kompleksów. 

4. Teoretyczne podstawy miareczkowama kompleksometrycznego -  krzywa  

miareczkowania kompleksometrycznego. 

5. Rodzaje miareczkowań kompleksometrycznych: bezpośrednie, pośrednie, 

odwrotne, podstawieniowe. 

6. Sposoby wyznaczania PR w kompleksometrii: 

• metalowskaźniki – zasada działania 

• wskaźniki redoks – zasada działania 

7. Zastosowanie kompleksonów w analizie chemicznej. 

8. EDTA jako odczynnik analityczny (właściwości i nastawianie miana). 

9. Oznaczanie twardości wody wapniowej i ogólnej. 
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