
Plan ćwiczeń z chemii analitycznej dla studentów Analityki Medycznej: 

1. Organizacja pracy 

 Przydział numerów pracownianych i szafek.  

 Oznaczenie kolb, korków i pipet numerami pracownianymi. Mycie kolb i pipet.  

 Regulaminy pracowni, BHP, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.  

 Wyznaczanie współmierności kolby i pipety./ Nauka ważenia w pokoju wagowym.  

 

2. Przygotowanie do wykonywania analiz. Analiza wagowa - wytrącanie osadu BaSO4 

 Przygotowanie roztworu HCl do alkacymetrii. / Wyznaczanie współmierności kolby i pipety./ 

Nauka ważenia w pokoju wagowym.  

 Skrócony pokaz wytrącania osadu BaSO4 

 Wykonanie zleconego zadania (cz.1): wytrącanie osadu BaSO4 

 

3. Analiza wagowa - sączenie osadu BaSO4 

 Kolokwium sprawdzające pracę własną Studenta. Maksymalna ilość punktów – 10.  

ZAGADNIENIA: Wiadomości ogólne z grawimetrii. Zasada i warunki oznaczania jonów Ba
2+

 w 

postaci siarczanu (VI) baru. Procedury analityczne związane z wytrącaniem, sączeniem, 

przemywaniem, suszeniem i prażeniem osadów. Czynniki wpływające na rozpuszczalność 

osadów. Rodzaje osadów. Warunki sprzyjające otrzymywaniu osadów krystalicznych. Przyczyny 

błędów w analizie grawimetrycznej. 

 Skrócony pokaz sączenia osadu BaSO4 

 Wykonanie zleconego zadania (cz.2): sączenie i przemywanie osadu BaSO4 

 Wykonanie raportu z realizacji zleconego zadania w Karcie Pracy.  

 

4. Wstęp do analizy miareczkowej.  

 Pokaz miareczkowania. Ćwiczenie prawidłowej techniki miareczkowania. 

 Wykonanie zleconego zadania: mianowanie roztworu kwasu solnego na naważkę Na2CO3. 

 Wykonanie raportu z realizacji zleconego zadania w Karcie Pracy. 

 

5. Analiza alkacymetryczna. Oznaczanie NaOH obok Na2CO3 metodą Wardera. 

 Kolokwium sprawdzające pracę własną Studenta. Maksymalna ilość punktów – 10 

ZAGADNIENIA: Analiza objętościowa (miareczkowa) i alkacymetria - wiadomości ogólne. 

Roztwór HCl jako titrant w acydymetrii – przygotowanie, mianowanie i trwałość. Oznaczanie 

NaOH obok Na2CO3 metodą Wardera –  zasada oznaczenia, wskaźniki, reakcje i sposób 

obliczania wyników analizy. Zmiany pH w trakcie miareczkowania acydymetrycznego 

(obliczanie pH w kolejnych etapach analizy). Zasady doboru wskaźników. 

 Wykonanie zleconego zadania: oznaczanie NaOH obok Na2CO3 metodą Wardera. 

 Wykonanie raportu z realizacji zleconego zadania w Karcie Pracy.  

 

6. Redoksymetria. Mianowanie roztworu manganianu (VII) potasu. 

 Wykonanie zleconego zadania: przygotowanie i mianowanie roztworu manganianu (VII) potasu 

na naważkę szczawianu sodu. 

 Wykonanie raportu z realizacji zleconego zadania w Karcie Pracy. 

 

 

 

 

 

 



7. Redoksymetria. Manganometryczne oznaczanie H202 

 Kolokwium sprawdzające prace własną Studenta. Maksymalna ilość punktów – 10 

ZAGADNIENIA: Wiadomości ogólne – redoksymetria. Roztwory KMnO4, I2 i Na2S2O3 

jako titranty stosowane w redoksymetrii (przygotowanie, właściwości i mianowanie). 

Manganometryczne oznaczanie H202 i jodometryczna analiza kwasu askorbinowego 

 Wykonanie zleconego zadania: oznaczanie manganometryczne H202 

 Wykonanie raportu z realizacji zleconego zadania w Karcie Pracy.  

 

8. Redoksymetria: Przygotowanie i mianowanie roztworu I2. Oznaczanie kwasu 

askorbinowego. 

 Wykonanie zleconego zadania: mianowanie roztworu I2 na mianowany roztwór Na2S2O3 

 Wykonanie raportu z realizacji zleconego zadania w Karcie Pracy.  

 Wykonanie zleconego zadania: jodometryczne oznaczenia kwasu askorbinowego 

 Wykonanie raportu z realizacji zleconego zadania w Karcie Pracy. 

 

9. Analiza precypitometryczna. Oznaczanie jonów chlorkowych metodą Mohra. 

 Kolokwium sprawdzające prace własną Studenta. Maksymalna ilość punktów – 10.  

ZAGADNIENIA: Precypitometria-ogólna charakterystyka metody. Roztwór AgNO3 jako titrant 

stosowany w precypitometrii – przygotowanie, właściwości i nastawianie miana. Oznaczanie 

chlorków metodą Mohra (zasada metody, reakcje, obliczanie wyniku analizy); przyczyny błędów 

w metodzie Mohra. 

 Wykonanie zleconego zadania: oznaczanie jonów Cl
-
 metodą Mohra. 

 Wykonanie raportu z realizacji zleconego zadania w Karcie Pracy.  

 

10. Kompleksonometria. Oznaczanie twardości całkowitej i twardości węglanowej wody 

wodociągowej. 

 Kolokwium sprawdzające prace własną Studenta. Maksymalna ilość punktów – 10.  

ZAGADNIENIA: Kompleksonometria – wiadomości ogólne. Roztwór EDTA – przygotowanie, 

właściwości i mianowanie. Zasada oznaczania twardości całkowitej wody metodą 

kompleksonometryczną. Oznaczanie twardości węglanowej wody (metodą alkacymetryczną). 

Obliczanie twardości wody w stopniach niemieckich. 

 Wykonanie zleconego zadania: twardości całkowitej wody metodą 

kompleksonometryczną. 

 Wykonanie raportu z realizacji zleconego zadania w Karcie Pracy.  

 Wykonanie zleconego zadania: oznaczanie twardości węglanowej wody. 

 Wykonanie raportu z realizacji zleconego zadania w Karcie Pracy.  

 Rozliczenie pobranego szkła laboratoryjnego. 


