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Наставник доц. др Драгана Благојевић 

 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Стехиометрија, Аналитичка хемија 1 Положени испити 

Циљеви изучавања предмета 

Циљ курса Аналитичка хемија 2 је упознавање са теоријским и практичним основама квантитативне хемијске 
анализе. 

Исходи учења (стечена знања) 

Студент познаје принципе класичних метода анализе. Примјењује стечена теоријска и практична знања, 
самостално бира методу и ради хемијску анализу узорка са одговарајућом прецизношћу и тачношћу. 

Садржај предмета 

Квантитативна хемијска анализа, подјела квантитативних метода анализе. Припрема узорка за анализу. 
Принципи гравиметријских метода анализе. Таложење и величина честица талога. Колоидни и кристални 
талози. Операције у гравиметријској анализи. Примјери гравиметријских одређивања. Принципи 
волуметријских метода анализе. Методе неутрализације и њихова примјена. Таложне методе и њихова 
примјена. Комплексометријске методе и њихова примјена. Редокс методе и њихова примјена.  
Експерименталне вјежбе:  Појединачна гравиметријска и волуметријска одређивања. 

Методе наставе и савладавање градива 

Предавања и лабораторијске вјежбе. 

Књиге и други наставни материјал 

Ј. Савић, М. Савић: Основи аналитичке хемије, Свјетлост, Сарајево, 1989.,  
М. Б. Рајковић: Увод у аналитичку хемију – класичне основе, Пергамент, Београд, 2007. 
D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler: Основе аналитичке кемије, Школска књига, Загреб, 1999. 
Ј. Виндакијевић, С. Сладојевић: Аналитичка хемија, квантитативна хемијска анализа, Теоријске основе 
класичних метода анализе, Технолошки факултет, Бања Лука, 2005. 
С. Сладојевић: Аналитичка хемија, квантитативна хемијска анализа, Теоријске основе, практикум, рачунски 
примјери, Технолошки факултет, Бања Лука, 2016. 

Облици провјере знања и оцјењивања 

Активност и колоквијум се односе на лабораторијске вјежбе и представљају услов за приступање завршном 
испиту. 
Два теста у току семестра. Први тест се односи на гравиметријске методе, а други тест на волуметријске 
методе анализе. Резултати тестова улазе у коначну оцјену, само ако прелазе 50 % бодова, предвиђених за 
овај облик провјере знања. 

Активност 5 бодова Тестови 20 бодова 

Излазни колоквијум  15 бодова Завршни испит 60 бодова 

Посебна назнака за предмет:  

/ 

Име и презиме наставника који је припремио податке Драгана Благојевић 

` 


