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Wymagania do kolokwiów
I. Analiza jakoÊciowa
Podzia∏ kationów na grupy analityczne. Odczynniki grupowe. Wp∏yw pH na
przebieg reakcji chemicznych. Zapis jonowy równaƒ reakcji chemicznych. Reakcje redoks. Obliczanie st´˝eƒ. Sta∏a równowagi reakcji. Regu∏a przekory. Teoria
Brönsteda. Kwasy i zasady kationowe, anionowe i czàsteczkowe. Iloczyn jonowy
wody. Sprz´˝one kwasy i zasady. Stopieƒ dysocjacji. Obliczanie pH roztworów
mocnych kwasów i zasad. Sta∏a dysocjacji kwasowej i zasadowej. Obliczanie pH
roztworów s∏abych kwasów i zasad. Roztwory buforowe. Obliczanie pH roztworów buforowych.
II. Analiza iloÊciowa.
Reakcje kwasowo-zasadowe. Alkacymetria. Nastawianie miana roztworu kwasu solnego. Krzywe miareczkowania alkacymetrycznego. Reakcje utleniania i redukcji. Równanie Nernsta. Kierunek przebiegu reakcji redoks. Wp∏yw pH na potencja∏ uk∏adu redoks. Jodometria. Manganometria. Kompleksometria.
W∏aÊciwoÊci kompleksów jonów metali z EDTA. Nastawianie miana EDTA na
tlenek cynku. Spektrofotometria. Wskaêniki alkacymetryczne, oksydymetryczne
i kompleksometryczne. Potencjometria.

Analiza jakoÊciowa. Przyk∏ady pytaƒ i zadaƒ
1. Co zaobserwujemy w roztworze zawierajàcym mieszanin´ kationów I po dodaniu nadmiaru roztworu wodorotlenku sodu (NaOH) i ogrzaniu? Które kationy stràcà si´ w postaci osadów trudno rozpuszczalnych soli, a które pozostanà
w roztworze? Odpowiedê uzasadnij i zapisz jonowo równania wszystkich reakcji zachodzàcych w roztworze. Które z tych reakcji (i dlaczego) mogà s∏u˝yç do
wykrywania danego kationu w podanej mieszaninie jako reakcje charakterystyczne?
2. Zaproponuj przynajmniej dwa sposoby rozdzielenia kationów wapnia i magnezu, opisz warunki rozdzielenia (stosowane odczynniki, Êrodowisko itp.). Krótko uzasadnij odpowiedê podajàc, który kation znajdzie si´ w osadzie, a który
w roztworze w przypadku rozdzielania zaproponowanymi metodami. Zapisz
równania reakcji zachodzàcych podczas rozdzielania.
3. Czy mo˝na oddzieliç jony glinu od jonów magnezu, dodajàc roztworu NaOH?
Odpowiedê krótko uzasadnij i napisz równania reakcji zachodzàcych po dodaniu roztworu NaOH.
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4. Do roztworu chlorku chromu(III) dodano roztwór fosforanu(V) disodu, co
spowodowa∏o stràcenie osadu trudno rozpuszczalnego fosforanu(V) chromu(III). Jakà barw´ i postaç mia∏ stràcony osad? Czy rozpuÊci si´ on w nadmiarze roztworu:
a) wodorotlenku sodu,
b) kwasu octowego,
c) rozcieƒczonego kwasu azotowego(V),
d) amoniaku?
Zapisz równania reakcji stràcania osadu i reakcji rozpuszczania w wymienionych odczynnikach.
5. Zaproponuj przynajmniej dwa sposoby analizy (rozdzielanie i wykrywanie)
roztworu zawierajàcego mieszanin´ jonów miedzi(II) i chromu(III). Uzasadnij swojà propozycj´ i zapisz równania wszystkich reakcji zachodzàcych podczas wykonywania w ten sposób analizy.
6. Roztwór, zawierajàcy mieszanin´ kationów magnezu, glinu, miedzi(II) i chromu(III), zalkalizowano roztworem buforu amonowego, a nast´pnie dodano
nadmiar roztworu wodorofosforanu(V) disodu. Które spoÊród wy˝ej wymienionych kationów i w jakiej postaci (podaj wzory odpowiednich soli trudno
rozpuszczalnych) stràcà si´ z roztworu? Zapisz równania reakcji zachodzàcych podczas dodawania buforu amonowego, a póêniej roztworu wodorofosforanu(V) disodu w nadmiarze.
7. Podaj po dwie reakcje charakterystyczne (odczynnik, warunki prowadzenia
reakcji) umo˝liwiajàce wykrycie jonów:
a) amonowych,
b) ˝elaza(III),
c) fosforanowych(V),
d) jodkowych.
Wymieƒ zmiany w roztworze, dzi´ki którym mo˝na wykryç dany jon za pomocà podanych reakcji. Zapisz jonowo równania reakcji.
8. Opisz metod´ rozdzielenia (stosowane odczynniki, warunki) mieszaniny siarczanów(VI), szczawianów i jodków, umo˝liwiajàcà wykrycie – po rozdzieleniu –
ka˝dego anionu za pomocà odpowiednich reakcji charakterystycznych. Zapisz
jonowo równania reakcji zachodzàcych podczas rozdzielania i wykrywania.
Oblicz st´˝enia molowe i procentowe roztworu azotanu(V) potasu (KNO3), jeÊli w wyniku rozpuszczenia (m = 1,01 g) tej soli w 100 ml wody otrzymano roztwór o g´stoÊci d = 1,01 g/ml. Masa molowa KNO3 wynosi M = 101 g/mol.
W obliczeniach zaniedbaj zmian´ obj´toÊci spowodowanà rozpuszczeniem
soli.
9. Zmieszano równe obj´toÊci (0,5 l) roztworów chlorku magnezu
(MgCl2) i fosforanu(V) triamonu ((NH4)3PO4) o takich samych st´˝eniach
(0,1 mol/l). Oblicz mas´ stràconego osadu MgNH4PO4 oraz st´˝enia jonów
chlorkowych i amonowych po reakcji. Masa molowa MgNH4PO4 wynosi
M = 137 g/mol.
10. Do 200 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) (H2SO4) o st´˝eniu 0,1 mol/l dodano 300 ml roztworu wodorotlenku sodu (NaOH) o pH 13. Oblicz pH koƒcowego roztworu oraz st´˝enia jonów sodu i siarczanowych.
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