
Plan ćwiczeń z analizy  klasycznej I rok Farmacja: 

1. Organizacja pracy. 

 Przydział numerów pracownianych i szafek. (30 min) 

 Oznaczenie kolb, korków i pipet numerami pracownianymi. Mycie kolb i pipet. (30 min) 

 Regulaminy pracowni, BHP, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego. (45 min) 

 Wyznaczanie współmierności kolby i pipety./ Nauka ważenia w pokoju wagowym. (120 min) 

 

2. Przygotowanie do wykonywania analiz. 

 Przygotowanie roztworów do alkacymetrii. / Wyznaczanie współmierności kolby i pipety./ 

Nauka ważenia w pokoju wagowym. (60 min) 

 Skrócony pokaz analizy wagowej – uzupełnianie roztworu do analizy w kolbce, obsługa pipet, 

zestawianie sprzętu, składanie i mocowanie sączków, nauka pipetowania, nazwy sprzętów. (120 

min.) 

STDENCI PODCZAS POKAZU WYKONUJĄ OBSERWOWANE CZYNNOŚCI 

Podczas jednego pokazu wykonujemy całą analizę wagową. Osad dojrzewa podczas ogrzewania. 

W drugiej części pokazu (do sączenia) wykorzystujemy wcześniej przygotowane próbki z 

wytrąconym osadem. 

 Przygotowanie roztworów do redoksymetrii. (30min.) 

 

OD 3 PRACOWNI STUDENCI SĄ OCENIANI.  

 Sprawdzana jest praca własna Studenta (przygotowanie do ćwiczeń) w formie testu z 10 krótkich pytań 

lub zdań do uzupełnienia. Zagadnienia są podane pod tematem ćwiczenia. 

 Wykonanie analizy miareczkowej – ocena za analizę w zależności od popełnionego błędu oznaczenia. 

Wykonanie analizy wagowej – opis oceny pod tematem ćwiczenia. 

 Wykonanie opisu ćwiczenia na Karcie Pracy. Maksymalna ilość punktów - 5. W ocenie opisu 

będzie brane pod uwagę:  

1. Poprawność obliczeń – 2 pkt.  

2. Prawidłowe jednostki – 1 pkt.  

3. Prawidłowa reakcja będąca podstawą oznaczenia – 1 pkt. 

4. Prawidłowość zaokrągleń i estetyka wykonania opisu – 1 pkt. 

 W ramach obserwacji Asystenci oceniają:  
punktualność, poprawność wykonywanych czynności analitycznych, umiejętność pracy w grupie, 

stosunek do kolegów i osób prowadzących zajęcia, odpowiednie zachowanie na pracowni, utrzymywanie 

w porządku stanowiska pracy i przestrzeganie przepisów BHP, Regulaminu pracowni. 

 

3. Analiza wagowa. 

ZAGADNIENIA: Wiadomości ogólne z grawimetrii. Wagi i ważenie. Osady i ich wytrącanie. 

Sączenie i przemywanie osadów. Suszenie i prażenie osadu. Oznaczenie jonów baru w postaci 

siarczanu  (VI) baru.  

 Samodzielne wykonanie analizy wagowej (na podstawie podręcznika). Maksymalna ilość 

punktów 25. Punkty są przyznane każdemu Studentowi na początku pracowni. Student za każdą 

zauważoną nieprawidłowość w poniższych działaniach  ma odejmowane po 5 punktów. 

Asystenci w analizie wagowej oceniają; 

1. Odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy. 

2. Samodzielność wykonania analizy na podstawie podręcznika. 

3. Prawidłowe pipetowanie i mieszanie 

4. Prawidłowe umocowanie sączka i sączenie. 

5. Prawidłowe przeniesienie osadu ze zlewki i bagietki. 

 



 

4. Wstęp do analizy miareczkowej.  

ZAGADNIENIA: Analiza objętościowa (miareczkowa). Część ogólna. 

 Pokaz miareczkowania. Ćwiczenia techniki. (60 min.) 

 Mianowania roztworów HCl i NaOH: Mianowanie kwasu solnego na naważkę sody.(90 min.) 

Mianowanie wodorotlenku sodu na własny roztwór kwasu solnego (60 min.) 

 

MIANA ROZTWORÓW STUDENCI ODDAJĄ NA KARCIE PRACY DO OCENY ORAZ 

KORZYSTAJĄ Z NICH NA KOLEJNYCH ZAJĘCIACH  

 

5. Analiza alkacymetryczna(I). Oznaczanie węglanów obok wodorotlenku sodu metodą 

Wardera. 

ZAGADNIENIA: Acydymetria. Wskaźniki kwasowo-zasadowe 

 Wykonanie oznaczenia NaOH obok Na2CO3 (podlega ocenie) 

 

6. Analiza alkacymetryczna (II). Oznaczenie kwasu octowego. 

ZAGADNIENIA: Alkalimetria. Krzywe miareczkowania alkacymetrycznego. 

 Wykonanie oznaczenia CH3COOH (podlega ocenie). 

 

7. Analiza manganianometryczna. Oznaczanie żelaza (II). 

ZAGADNIENIA: Wiadomości ogólne – redoksymetria, Manganianometria 

 Mianowanie roztworu manganianu (VII) potasu na naważkę szczawianu potasu. 

 Wykonanie oznaczenia żelaza (podlega ocenie) 

 Mianowanie roztworów do jodometrii (jod, tiosiarczan sodu). 

 

8. Analiza jodometryczna. Oznaczanie kwasu askorbinowego. 

ZAGADNIENIA: Wiadomości ogólne – redoksymetria, Jodometria. 

 Mianowanie roztworu tiosiarczanu na własny KMnO4. 

 Mianowanie roztworu jodu na własny tiosiarczan.  

 Wykonanie oznaczenia kwasu askorbinowego (podlega ocenie) 

 

9. Analiza precypitometryczna. Oznaczanie bromków. 

ZAGADNIENIA: Precypitometria-ogólna charakterystyka metody. Argentometria. 

 Wykonanie roztworu i mianowanie rodanku. 

 Wykonanie oznaczenia bromków według schematu (podlega ocenie) 

 

10. Analiza wody do celów farmaceutycznych z wykorzystaniem kompleksonometrii i innych 

poznanych metod. Uzupełnienie zaległości. 

 Wykonanie analizy wody. (oznaczanie jonów wapnia i magnezu lub oznaczanie twardości 

wody) (podlega ocenie) 

 Rozliczenie pobranego sprzętu. 
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