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Kolokwium 1. 

 

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 2. 

 

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 3. 

 

Miareczkowanie strąceniowe, argentometria 

 

1. Techniki miareczkowania strąceniowego. 

2. Iloczyn rozpuszczalności, definicja, obliczenia. 



3. Wskaźniki stosowane w analizie strąceniowej. Zasada działania wskaźników 

adsorpcyjnych (Fajansa) 

4. Krzywa miareczkowania strąceniowego. 

5. Argentometria. Właściwości i oznaczanie miana roztworu AgNO3. 

Oznaczanie chlorków metodami Mohra, Volharda i Fajansa (zasada oznaczania, 

ograniczenia metod, sposób wyznaczania PK). 

Oznaczanie chlorków w mydłach metodą Volharda z omówieniem 

poszczególnych czynności analitycznych. 

6. Obliczenia w oparciu o wyniki oznaczeń miareczkowych strąceniowych. 

 

Kolokwium 4 

 

Spektrofotometria 

 

1. Co to jest spektrofotometria? 

Podział spektrofotometrii. 

2. Absorbancja promieniowania a struktura cząsteczki, grupy chromoforowe, 

auksochromowe - budowa, przykłady. 

3. Prawa absorpcji. Prawa Lamberta - Beera. Przyczyny odstępstw od praw 

absorpcji (chemiczne i instrumentalne). 

4. Metody oznaczeń spektrofotometrycznych: 

- Metoda krzywej wzorcowej.  

- Spektrofotometria różnicowa. 

- Miareczkowanie spektrofotometryczne. 

5.Aparatura stosowana w pomiarach spektrofotometrycznych.  

- Schemat blokowy najprostszego spektrofotometru absorpcyjnego. Źródła 

promieniowania. 

6. Sposoby monochromatyzacji wiązki świetlnej: 

• filtry (podział i charakterystyka filtrów, selektywność filtru), 

• pryzmaty (zdolność rozdzielcza), 

• siatka dyfrakcyjna (zdolność rozdzielcza siatki). 

7. Detektory promieniowania (fotokomórki, fotopowielacze). 

8. Wykorzystanie spektrofotometrii absorpcyjnej w analityce: oznaczanie 

żelaza. 
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