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Zasady analizy miareczkowej, naczynia miarowe, substancje wzorcowe – podstawowe, roztwory 

mianowane - titranty.  

Podstawowe pojęcia: punkt końcowy miareczkowania, punkt równoważnikowy, skok 

miareczkowania, krzywa miareczkowania.  

Obliczanie stężeń roztworów.  

 

Alkacymetria: podstawy teoretyczne. Równowagi protolityczne, stała dysocjacji i stała 

hydrolizy, roztwory buforowe, pojemność buforowa, wskaźniki alkacymetryczne  

jedno i dwubarwne, mechanizm działania wskaźników. Mocne i słabe kwasy i zasady, podstawy 

teoretyczne ich oznaczania.  

Krzywe miareczkowania, obliczanie punktów na krzywej miareczkowania, ustalanie miana 

roztworów, substancje podstawowe (wzorcowe) w alkacymetrii.  

Przykłady oznaczeń:  

- kwas siarkowy i octowy  

- węglan sodu obok wodorotlenku sodowego  

- sole amonowe  

Miareczkowanie w roztworach niewodnych.  

 

Kompleksometria: równowagi kompleksowania: podstawowe pojęcia: wiązanie koordynacyjne, 

ligand, jon (atom) centralny, termodynamiczna stała trwałości kompleksu, warunkowe stałe 

trwałości, stała nietrwałości związku kompleksowego, kompleksy chelatowe, kompleksony.  

Właściwości kompleksonów i ich kompleksów z jonami metali, podstawy teoretyczne oznaczeń 

kompleksometrycznych, roztwory mianowane, krzywe miareczkowania, wpływ pH na oznaczanie 

(dobór warunków oznaczeń), metalowskaźniki,  

bezpośrednie i pośrednie metody oznaczeń.  

Przykłady oznaczeń kompleksometrycznych: cynku, bizmutu, glinu.  

Oznaczanie twardości wody.  

 

Redoksymetria: podstawy teoretyczne. Potencjał utleniający układu, wpływ różnych czynników 

na potencjał utleniający, krzywe miareczkowania, wskaźniki.  

 

Manganianometria: podstawy teoretyczne, roztwór mianowany, substancje wzorcowe.  

Zasady oznaczania:  

- żelaza(II) obok chlorków  

- nadtlenku wodoru  

- azotanów(III)  

- wapnia  

- manganu obok żelaza  

 

Jodometria: podstawy teoretyczne, właściwości układu I2/2I-, mianowane roztwory jodu  

i tiosiarczanu sodowego, substancje wzorcowe.  

Oznaczanie:  

- arseninów  

- podchlorynów  

- dwuchromianu i miedzi  

Oznaczanie wody metodą Karla Fischera.  

Argentometria: podstawy teoretyczne, krzywe miareczkowania, titranty, wskaźniki, substancje 

wzorcowe. Oznaczanie halogenków metodami Mohra, Fajansa, Volharda.  
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 Kolokwium zaliczeniowe z ćwiczeń odbędzie się na ostatnich ćwiczeniach 

laboratoryjnych. 

Zawierać będzie ono 6 pytań (2 zadania i 4 pytania tekstowe). Czas: 60 minut. 


