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1. Semestr podzielony jest na V działów: 1a – Alkacymetria I, 1b – Alkacymetria II, 2 - 

Iloczyn Rozpuszczalności, 3 – Kompleksometria, 4 – Redoksymetria. Na każdy dział 

przeznaczamy dwa spotkanie, następnie piszemy kolokwium na zajęciach. Z 

kolokwium można zdobyć 20 pkt, maksymalna ilość punktów - 100.  

2. Przedmiot zaliczany jest od 60 pkt. Kolokwium można poprawiać raz  po uzgodnieniu z 

prowadzącym terminu.  

3. Aktywność na zajęciach będzie nagradzana 1 punktem, przez aktywność nie 

rozumiemy przepisywanie zadań z zeszytu. 

4. Dla studentów, którzy nie uzyskają 60 pkt będzie zorganizowane na koniec semestru 

kolokwium poprawkowe obejmujące całość materiału. Nie ma poprawy kolokwium 

końcowego. 

5. Skala ocen: 

<60pkt brak 
zaliczenia 

76-84pkt db 

60-68pkt dst 84-92pkt +db 

68-76pkt +dst 92-100pkt bdb 

6. Punkty zdobyte na zajęciach sumowane są z wynikami kolokwium. 

7. Student ma obowiązek uczestniczyć na zajęciach ale ma też prawo do 2 nieobecności. 

Brak obecności na kolokwium jest liczone jako 0pkt. 
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Dział 1a- Alkacymetria                                                                  22.02.2018, 01.03.2018 

 

Lista 1 -  Stężenia, mocne elektrolity 

1. Oblicz objętość 20% roztworu NaOH o gęstości d=1.22g/cm3, który zawiera dokładnie 0.1 
mola NaOH. (Odp. 16.39 ml) 

2. Oblicz siłę jonową roztworu siarczanu(VI) potasu o stężeniu 0.2 mol/l. (Odp. 0.6 M) 

3. Oblicz pH roztworu gdy zmieszano 10ml 10% HCl (d=1.047 g/cm3)  z 10ml  11% (d=1.100 
g/cm3) KOH.(Odp. 0.4) 

4. Zmieszano 100ml roztworu kwasu o pH=14 i 100ml roztworu tego samego kwasu o pH=2.7. 
Obliczyć pH otrzymanego roztworu. (Odp. 3) 

5. Oblicz siłę jonową, aktywność H+ i SO4
2-,roztworu gdy zmieszano 100ml 0.2M kwasu 

siarkowego(VI) z 100ml 0.002M HCl. Oblicz pH i paH roztworu. (Odp. 0.3 M, 0.13M, 0.02 
M) 

6. W kolbie miarowej o pojemności 250ml umieszczono 0.1833g CdCl2 i dodano 5ml 
0.01mol/l roztworu HCl. Roztwór uzupełniono do kreski. Jaka jest aktywność jonów Cd2+ w 
tym roztworze? (Odp. 0.0025M) 

 

Lista 2 -  Słabe elektrolity, stałe dysocjacji kwasów i zasad 

7. Kwas cyjanowy jest w roztworze wodnym o stężeniu 0,01 mol/dm3 jest zdysocjowany w 
14,1 %-tach. Obliczyć pKa kwasu cyjanowego.  

8. Stopień dysocjacji oranżu metylowego (wskaźnik typu HIn) w roztworze kwasowym wynosi 
20%. Jakie jest pH tego roztworu? pKa wskaźnika wynosi 3.7.  (odp. pH = 3,1) 

9. 0.1 mol/l roztwór kwasu mrówkowego zmiareczkowano 0.1 mol/l roztworem NaOH w 
98%. Oblicz pH roztworu (pKa=3.71). 

10. Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze aniliny o stężeniu 0.01mol/l, której 
pKb=9.4.  

11. Stopień dysocjacji aniliny w roztworze wodnym o stężeniu 0,001M wynosi 0.063%. Oblicz 
pH tego roztworu oraz pKa. (Odp. pH=7.8, pKa=4,6) 

12. Oblicz stałą dysocjacji kwasu azotowego(III), jeżeli pH roztworu azotanu(III) sodu wynosi 
7.8 a stężenie 0,02 mol/l. (Odp. Ka=5·10-4) 

13. Który z następujących roztworów wykazuje największą wartość pH:  a) NaCN 0,2 mol/l, b) 
NH4Cl 0,2 mol/l. (Odp. a) pH=11,65, b) pH=4,95) 

 



 

Lista 3   - Krzywa miareczkowania, nastawiania miana 

14. Do 0,225 g odważki kamienia wapiennego dodano 30ml 0,206mol/l kwasu solnego a 
następnie zmiareczkowano nadmiar kwasu, zużywając 8,4ml 0,2113mol/l roztworu NaOH. 
Obliczyć procentową zawartość CO2 w próbce. (Odp. 43.12%) 

15. Podczas nastawiania miana roztworu NaOH na kwas solny, na zmiareczkowanie próbki 
roztworu wodorotlenku o objętości 20ml zużyto 30ml kwasu solnego, którego 45ml 
zużywa się na zmiareczkowanie wobec oranżu metylowego odważki Na2CO3 o masie 
459.6mg. Obliczyć stężenie molowe roztworu NaOH (Odp. 0.2891 mol/l) 

16. Obliczyć skok krzywej podczas miareczkowania roztworu Ba(OH)2 o stężeniu 0.1 mol/l 
roztworem HCl o stężeniu również 0.1mol/l. (Odp. 5.34 jednostek pH) 

17. Jaka wartość pH będzie wykazywał 0.2 mol/l roztwór NaOH zmiareczkowany 0.2 mol/l HCl 
w a) 50, b) 90, c) 100, d) 100,1 %. (Odp. 12.8, 12, 7, 4) 

  



Dział 1b- Alkacymetria                                                                  15.03.2018, 22.03.2018 

Lista 1 - Słabe kwasy i zasady: stopień dysocjacji a stała dysocjacji, dysocjacja kwasów i 

zasad wieloprotonowych, obliczanie wartości pH w tych roztworach. 

1. 1. Oblicz pH roztworu NaHCO3 o stężeniu 0,05 mol/l. (Odp. pH=8,35) 
2. Jak zmieni się stężenie jonów S2- jeżeli pH roztworu zawierającego 5·10-3 mola H2S w 1 

dm3 roztworu wzrośnie z 0,3 do 2,3? (Odp. [S2-]1 = 2·10-22, [S2-]2 = 2·10-18 mol/l). 
3.  Jak jest stężenie jonów S2- w roztworze zawierającym 3,9g Na2S w 250cm3 roztworu?  

Jakie jest pH tego roztworu?         (Odp. [S2-] = 0,1 mol/dm3) 

4. Miareczkujemy 0,1 M kwas ftalowy  (jest to kwas dwuprotonowy, pKa,1=2,9, pKa,2=5,4) 
za pomocą 0,1 M NaOH. Oblicz pH w pierwszym i drugim PR tego miareczkowania. 
Zaproponuj, który z tych PR jest lepszy i jakiego wskaźnika użyjesz. 

5. Miareczkujemy 0,1 M kwas o-fosforowy H3PO4  (pKa,1=2,2, pKa,2=7,2, pKa,3=12,3) za 
pomocą 0.1 M NaOH. Naszkicuj krzywą miareczkowania i oblicz pH w punktach 
odpowiadających: a) 50% zmiareczkowania; b) 100% zmiareczkowania; c) 150% 
zmiareczkowania; d) 200% zmiareczkowania; e) 250% zmiareczkowania; f) 300% 
zmiareczkowania. 

 

Lista 2 -Roztwory buforowe. 

1. W laboratorium znajduje się roztwór NaOH o stężeniu 0.2 mol/l i lodowaty kwas octowy 
(100%;  ρ=1.05 g/cm3). Ile każdego z tych odczynników należy użyć do przygotowania 2 l 
buforu octanowego o stężeniu 0.1 mol/l i pH = pKa?  
M(CH3COOH) = 60.05 g/mol; pKa = 4.8.                                  (odp. 1 l NaOH i 22,8 ml CH3COOH) 

2. Zmieszano 30 ml roztworu kwasu octowego (c= 0,2 mol/l) z pewną objętością roztworu 
octanu sodu (c=0,2 mol/l). Wartość pH uzyskanego roztworu wynosi 5,13. Jaka była 
objętość roztworu CH3COONa? pKa = 4,8.                                                                (odp. 64,1 ml) 

3. Ile każdego z odczynników należy użyć, aby otrzymać 1.5 l buforu amonowego, w którym 
stężenia NH3 i NH4Cl wynoszą odpowiednio 0.2 mol/l i 0.04 mol/l, jeżeli dysponujemy 35%  
kwasem solnym i 25% roztworem amoniaku? Jakie będzie pH tego roztworu? pKa = 9.2; 
d(HCl) = 1.174 g/cm3; d(NH3) = 0.907 g/cm3.                    (odp. 5,1 ml HCl; 27 ml NH3; pH = 
9,9) 

4. Do 1 litra roztworu uzyskanego przez rozcieńczenie wodą 5,72 ml lodowatego kwasu 
octowego o d = 1,049 g/cm3 dodano tyle stałego octanu sodu, że pH roztworu zwiększyło 
się o jeden. Jaka była odważka octanu sodu?                                                (odp. 1,033 g) 

5. 1 ml kwasu solnego o stężeniu 0,1mol/l dodano do 1 litra roztworu a) NaCl, b) CH3COONa 
c) buforu octanowego (cCH3COOH = cCH3COONa) i stężeniu 0,1 mol/l każdy. Obliczyć zmianę pH 
w każdym z tych trzech otrzymanych roztworach. (odp. a) ΔpH = 3,0  b) ΔpH = 1,1  c) ΔpH 
= 0,001) . 

  



Dział 2 - Iloczyn rozpuszczalności                                             04.04.2018, 05.04.2018 

 
Lista1 - ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI 

1. O ile musi wzrosnąć pH roztworu AlCl3 o stężeniu 0.01mol/l zawierającego w 100ml 2g 
HCl aby zaczął się strącać Al(OH)3.  

2. Czy strąci się osad PbClF, jeżeli do 100ml roztworu Pb(NO3)2 o stężeniu 0.01mol/l 
dodamy 200ml roztworu zawierającego 0.05 mola KCl i 0.05 mola KF, a całość 
rozcieńczymy do objętości 5 litrów?  

3. Wartość iloczynu rozpuszczalności Ca3(PO4)2 wynosi 1,210-14 (w temp. 200C). Obliczyć 
rozpuszczalność tej substancji w g/l oraz stężenie każdego z jonów w g/l w roztworze 
nasyconym. 

4. Oblicz iloczyn rozpuszczalności Kso Ba(OH)2  8H2O, jeżeli rozpuszczalność wynosi 3,5% 

(m/v). 
 

Lista 2 -WPŁYW WSPÓLNEGO JONU 
5. Obliczyć rozpuszczalność Fe(OH)3:  a) w czystej wodzie pH=7, b) w roztworze o pH=2,8, 

c) przy pH=10 

6. Oblicz rozpuszczalność w mol/l Ba(OH)2  8H2O w 1 mol/l NaOH,  

Kso = 5,3  10-3 . 

7. Jaka jest rozpuszczalność SrSO4 w roztworze K2SO4 o stężeniu 0.05 mol/l? Ile razy jest 
ona mniejsza od rozpuszczalności SrSO4 w czystej wodzie?  

 
Lista 3 - UBYTKI OSADU PRZY PRZEMYWANIU 

8. Obliczyć straty w mg i w % przy przemywaniu osadu 0,15 g BaSO4 300 cm3 wody. 
9. Osad PbCrO4 przemyto na sączku następującymi roztworami: a) 150ml  

0,01 mol/l K2CrO4, b) 100 ml 0,1 mol/l KNO3, c) 150 ml wody. W którym przypadku 
straty ołowiu były najmniejsze a w którym największe? W obliczeniach dla punktu a i b 
uwzględnić wpływ siły jonowej na rozpuszczalność PbCrO4.  

 

Lista 4- ANALIZA STRĄCENIOWA-ARGENTOMETRIA 
10.  Analizowano próbkę zanieczyszczonego chlorku baru o masie 0.500g. Po 

rozpuszczeniu próbki dodano 50.00ml roztworu AgNO3 o stężeniu 0.1202mol/l, 
którego nadmiar, po odsączeniu osadu, zmiareczkowano zużywając 23.50ml roztworu 
NH4SCN o stężeniu 0.1175mol/l. Ile procent czystego BaCl2 zawierała próbki?  

11.  Do próbki wilgotnego KCl o masie 0.5000g dodano 50.00ml roztworu AgNO3 o stężeniu 
0.14mol/. Osad odsączono i nadmiar jonów Ag+ zmiareczkowano zużywając 6.28ml 
roztworu KSCN o stężeniu 0.1000mol/l. Obliczyć procentową zawartość KCl w 
wilgotnej próbce. 

12.  Jakie jest stężenie molowe roztworu NH4SCN, jeśli do rozpuszczonej w wodzie próbki 
NaCl o masie 0.2461g dodano 50.00ml roztworu AgNO3 o stężeniu 0.1226mol/l, a 
nadmiar jonów srebrowych zmiareczkowano zużywając 11.50ml roztworu NH4SCN?  
 

 

  



Dział 3 – Kompleksometria                                   19.042018, 26.04.2018 
 
 

 Reakcje kompleksowania, miareczkowanie kompleksometryczne, wpływ reakcji 
kompleksowania na rozpuszczalność osadów. 

 

1. Oblicz stężenie wolnego metalu w 0.01 M wodnym roztworze żelazocyjanku potasowego 
K3[Fe(CN)6]. logβ6=31 (Odp. 5.333e-6 M) 

2. Do roztworu AgNO3 dodano w nadmiarze amoniaku. Jak zmieni się stężenie wolnych jonów 

srebrowych, jeśli stężenie amoniaku wzrośnie pięciokrotnie? (Odp. Stęzenie zmaleje 25 razy) 
3. Rozpuszczono 4.2 g Na3(AlF6) w wodzie, uzupełniając objętość roztworu do 100ml. Obliczyć 

stężenie jonów F- w tym roztworze.  logβ6=19.7    M(Na3AlF6) = 209.95 g/mol (Odp. 1.6e-3 M) 

4. Ile miligramów stałego tiocyjanianu amonu należy dodać do 10ml roztworu CoCl2 o stężeniu 
0.05 mol/l, aby co najmniej 90% jonów Co2+ zostało związane w barwny kompleks?  logβ4=2;  

M = 14,01 (N); 32,06 (S); 12,011 (C); 1,008 (H) g/mol.  (Odp. 0.417g)   
5. Jaki ułamek ogólnej ilości jonów cynkowych występuje w postaci nieskompleksowanej 

w roztworze soli Zn+2 zalkalizowanej do pH=9 ? Cynk tworzy z jonami OH- cztery kompleksy o 
stałych trwałości kolejno: logβ1=4.1 , logβ2=10.1 , logβ3=14.2 , logβ4=15.5 (Odp 0.4) 

6. Po rozpuszczeniu próbki stopu o masie 0.5012 g, strącono osad dimetyloglioksymianu niklu, 
który po odsączeniu i przemyciu rozpuszczono w kwasie solnym; dodano następnie 40ml 
roztworu EDTA o stężeniu 0.05 mol/l oraz bufor amonowego. Nadmiar EDTA miareczkowano 
zużywając 20.85 ml roztworu siarczanu cynku o stężeniu 0.015mol/l/ Obliczyć procentową 
zawartość miedzi i cynku w stopie. M (Ni) = 58,69 g/mol (Odp. 19.76%) 

7. Rozpuszczono próbkę dolomitu o masie 0.25g i po oddzieleniu krzemionki i żelaza i glinu w 
postaci sumy tlenków rozcieńczono roztwór do 100ml. Następnie pobrano dwie próbki po 
20.00ml. W jednej oznaczono sumę wapnia i magnezu, zużywając 36.50ml roztworu EDTA o 
stężeniu 0.01014, w drugiej oznaczono sam wapń wobec mureksydu zużywając 30.20ml tego 
roztworu EDTA. Obliczyć procentową zawartość wapnia i magnezu w próbce. M(Ca) = 40,08 
g/mol; M(Mg) = 24,31 g/mol (Odp. 24.54%, 3.10%) 

8. Obliczyć rozpuszczalność AgCl w roztworze amoniaku o stężeniu 0.1 mol/l, jeśli iloczyn 
rozpuszczalności Kso= 1.6 ·10-10 a stałe trwałości kompleksów srebra z amoniakiem wynoszą: 
β1= 2.5 ·103, β2= 2.5 ·107. (Odp. 6.33e-3 M) 

9. Czy powstanie osad Ag2S, jeżeli do 200 ml roztworu K[Ag(CN)2] o stężeniu 0.03 mol/l      
dodamy 300 ml roztworu (NH4)2S o stężeniu 0.003 mol/l? logβ2 = 21.1; pKSO(Ag2S) = 49.2. .  
(Odp. Tak) 

10. Zmieszano 10 ml roztworu Na2S o stężeniu 0.2 mol/dm3 i 10 ml roztworu, w którym stężenie 
[Zn(CN)4]2- wynosiło 0.02 mol/dm3 a stężenie CN- 0.2 mol/dm3. Czy strąci się osad ZnS?  
pKSO(ZnS) = 23.8; logβ4 = 16.7 .  (Odp. Tak) 

11. Oblicz rozpuszczalność AgBr w wodzie i porównaj ją z rozpuszczalnością w 0,2 mol/dm3 
roztworze amoniaku. KSO (AgBr) = 5x10-13; β2 (Ag(NH3)2)+ = 2.5 ·107. (Odp. 7.071e-7M, 7.09e-4 
M) 

12. Wyjaśnij za pomocą stosownych obliczeń dlaczego AgBr rozpuści się w wodnym roztworze NH3 
a AgI nie. pKSO (AgBr) = 12,3; pKSO (AgI) = 16,1; β2 (Ag(NH3)2)+ = 2.5 ·107. 

 

 

  



Dział 4 –  Reakcje utleniania i redukcji, miareczkowanie redoks.   

24.05.2018, 07.06.2018 

 

1. Obliczyć potencjały następujących półogniw (w temp. 25oC), wyrażając je względem elektrody 

wodorowej (G. 5.6): 

a) Pb2+ (0.2M)+….. ↔ Pb 
b) Mn2+ (0.07M) +….↔ Mn 
c) In3+ (0.08M) +….↔ In 

2. Obliczyć potencjały następujących półogniw (w temp. 25oC), wyrażając je względem elektrody 

kalomelowej (G. 5.9): 

a) MnO4
- (0.05M)+…..(0.05M) +….. ↔ Mn2+ (0.05M) +….. 

b) MnO4
- (0.05M)+….. (5M) +….. ↔ Mn2+ (0.05M) +….. 

c) MnO4
- (0.0254M)+….. ↔ MnO4

2-  (0.0072M) + 
3. Obliczyć potencjał redoks układu Fe3+/Fe2+, jeżeli do 25.10 ml roztworu soli żelaza (III) o stężeniu 

0.2 mol/l dodano 24 ml roztworu chlorku cyny (II) o stężeniu 0.1 mol/l. 

E0 (Fe3+/Fe2+) = +0.77 V; E0 (Sn4+/Sn2+) = +0.15 V.(Odp. 0.6295 V) 

4. Obliczyć wartość potencjału układu w punktach odpowiadających zmiareczkowaniu 20 ml 

roztworu soli Fe2+ o stężeniu 0,1 mol/dm3 roztworem K2Cr2O7, którego 1 ml utlenia w środowisku 

kwasowym (pH = 0) 0,1 milimola Fe2+, w a) 99,0, b) 100,0, c) 101,0 procentach pierwotnej 

zawartości żelaza(II) w próbce roztworu. (Odp. 1.325 V)   

5. Obliczyć potencjał układu w punkcie równoważności miareczkowania kwasu arsenowego(III) 
roztworem manganianu(VII) potasu. .(Odp. 1.25 V) 

6. Jaką odważkę rudy zawierającej 70% (m/m) MnO2 należy wziąć do analizy, aby po dodaniu 40.00 ml 
roztworu H2C2O4 o stężeniu 0.1M można było miareczkować nadmiar kwasu szczawiowego, 
zużywając 40 ml roztworu KMnO4 o stężeniu 0.02M? .(Odp. 0.2484g) 

7. Odważkę bromianu potasu o masie 206 mg rozpuszczono w wodzie, dodano nadmiar jodku potasu, 
zakwaszono i miareczkowano wydzielony jod miareczkowano roztworem tiosiarczanu. Jaką 
odważkę miedzi trzeba wziąć aby zużyć nie więcej niż 40 ml roztworu Na2S2O3 o stężeniu 0.1M? 
(Odp.0.2542g) 

8. Przygotowano roztwór (NH4)4Ce(SO4)4 o stężeniu około 0.2M. Na zmiareczkowanie 494.6 mg As2O3 
zużyto 43.50 ml tego roztworu. Obliczyć stężenie molowe ceru w przygotowanym roztworze.   (Odp. 
0.2298g)   

9. Obliczyć potencjał w punkcie równoważności miareczkowania roztworu jodku potasu roztworem 

dwuchromianu potasu w środowisku kwaśnym, jeżeli w tym roztworze '

2/2

o

II
E  =535 mV. 

(Odp.1.131V) 
10. Roztwór zawierający 0.200 mmol jonów Ce4+ miareczkowano w środowisku kwaśnym roztworem 

soli Fe(II) o stężeniu 0.1M. Obliczyć objętość zużytego roztworu Fe(II) i względnym błąd 
miareczkowania, jeśli miareczkowanie zakończono przy potencjale 0.85 V, a potencjały formalne 

układów mają wartości:  
'

/ 23

o

FeFe
E  = 0.75 V, 

'

/ 34

o

CeCe
E

 = 1.6 V. (Odp. 20ml) 

11. Na zmiareczkowanie 40.00 ml roztworu kwasu szczawiowego zużywa się 37.80 ml roztworu KOH o 
stężeniu 0.1875 M, natomiast na 20.00 ml roztworu kwasu zużywa się 39.10 ml roztworu KMnO4. 
Ile wynosi miano roztworu KMnO4 wyrażone w gramach  żelaza? (odp. 0.0181M) 
 

 


