
            Zakres tematyczny kolokwiów 

        CHEMIA KRYMINALISTYCZNA 

 

    ALKACYMETRIA 

 

1 Sposoby wyrażania stężeń roztworów i ich wzajemnego przeliczania (cm, cp , ppm) 

2  Obliczenia związane z przygotowaniem roztworów o określonym stężeniu. 

3 Kalibracja naczyń miarowych. Współmierność kolby i pipety. 

4 Dysocjacja elektrolityczna ( pojęcie stałej i stopnia dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda, 

iloczyn jonowy wody, pojęcia pH i pOH) 

5 Teorie kwasów i zasad ( Arheniusa, Bronsteda, Lewisa) 

6 Hydroliza jonowa ( kationowa, anionowa, kationowo-anionowa). Stała i stopień hydrolizy. 

7 Bufory pH. Mechanizm działania buforu pH. Pojemność buforowa. Obliczanie pH buforu- 

sporządzanie buforu o określonym pH. 

8 Miano roztworu. Wyznaczanie miana roztworu. Pojęcie standardu pierwotnego i wtórnego. 

9 Warunki jakie powinna spełniać reakcja będąca podstawą oznaczenia ilościowego metodą 

miareczkową. 

10 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. 

11 Wskażniki alkacymetryczne. Mechanizm zmiany barwy wskaźnika ( teorie Ostwalda i Hanscha 

Przygotowanie roztworów: HCl, NaOH). 

12 Oznaczenia alkacymetryczne: wyznaczenie miana HCl i NaOH, oznaczanie zawartości kwasu 

etanowego w próbce. Obliczanie wyników analizy i ich interpretacja.. 

 13.Ilościowe oznaczanie kwasu octowego. 

 

    KOMPLEKSOMETRIA 

 

1. Zasada pomiarowa oznaczeń kompleksometrycznych. 

2. Typy miareczkowań kompleksometrycznych ( bezpośrednie, odwrotne, 

podstawieniowe, pośrednie). Warunki jakie powinna spełniać reakcja będąca zasadą 

pomiarową oznaczeń danego typu oraz w jakich przypadkach powinna być 

stosowana dana technika miareczkowa. 

3. Wskażniki. Warunki jakie powinny spełniać metalowskażniki stosowane w 

oznaczeniach kompleksometrycznych. Wskażniki redoks w oznaczeniach 

kompleksometrycznych. 

4. Kompleksony. Budowa kompleksów chelatowych na przykładzie EDTA. Reakcje 

metali II, III i IV wartościowych z EDTA. Stała trwałości kompleksu. 

5. Krzywa miareczkowania kompleksometrycznego. 

      6.Twardość wody – jej oznaczanie i usuwanie. Jednostki twardości wody. Obliczanie  

           twardości wody na podstawie wyników oznaczeń analitycznych 

 

 

    REDOKSYMETRIA 

 

            1.Zasada pomiarowa oznaczenia miareczkowego, redoksymetrycznego. 

2 Podział metod redoksymetrycznych. 

3 Techniki miareczkowania stosowane w redoksymetrii. 

4 Równanie Nernsta. Potencjał normalny i formalny układu. 

5 Przewidywanie kierunku przebiegu reakcji redoks. 

6 Bilansowanie równań reakcji redoks. 

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

8 Amfotery redoks (przykłady reakcji). Oznaczanie H2O2 ( manganometryczne i jodometryczne) 

9 Własnosci roztworów typowych titrantów stosowanych w redoksymetrii:  KMnO4 , I2 , Na2SO3 . 

10 Wskażniki redoks. 

11 Oznaczanie kwasu askorbinowego. Oznaczanie miedzi. 



  

      PRECYPITATOMETRIA 

(Miareczkowanie strąceniowe)  

 

             1.Zasada pomiarowa oznaczenia miareczkowego strąceniowego. 

2 Techniki miareczkowania stosowane w precypitatometrii (przykłady) 

3 Iloczyn rozpuszczalności. 

4 Wskażniki stosowane w precypitatometrii. Zasada działania wskaźników adsorpcyjnych. 

5 Krzywa miareczkowania strąceniowego. 

6 Argentometria. Oznaczanie miana roztworu AgNO3. Oznaczanie chlorków metodami Mohra, 

Volharda i Fajansa ( zasada oznaczania, ograniczenia metod, sposób wyznaczania PK). 

      7.Obliczenia w oparciu o wyniki oznaczeń miareczkowych strąceniowych. 

8.Ocena wiarygodności uzyskanych wyników analizy; 

>pojęcie błędu bezwzględnego i względnego, 

>kryteria odrzucania wyników wątpliwych, 

> statystyki pozycyjne: mediana , dominanta, średnia arytmetyczna, 

             > test t-Studenta ,przedział ufności wartości średniej. 

 

   SPEKTROFOTOMETRIA 

 

1 Podział metod spektrofotometrycznych absorpcyjnych ze względu na zakres stosowanej 

analitycznej długości fali. 

2 Metody stosowane w ilościowych oznaczeniach spektrofotometrycznych: 

3 a) metoda krzywej wzorcowej 

4 b) metoda dodatku wzorca 

5 c) metoda różnicowa 

6 Schemat blokowy dowolnego spektrofotometru (jedno-i dwuwiązkowego) oraz funkcja  

poszczególnych elementów urządzenia. 

7  Wymień rodzaje monochromatorów stosowanych w absorpcjometrii oraz wyjaśnij zasadę ich 

działania. 

8 Podstawowe prawa i zależności charakteryzujące spektralne metody absorpcyjne : 

a)  zależność absorbancji od długości fali ( przy c=const) 

b)  prawo Lamberta – Beera ( wzór , wykres) 

c)  prawo addytywności absorpcji (wzór) 

             9. Odchylenia od praw absorpcji ( jakiego są typu i czym są spowodowane). 

10 Spektrofotometryczne oznaczanie żelaza i fosforanów(V) . 
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