
 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ХЕМИЈА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА – Општи смјер/Наставни смјер 
 

Назив предмета Аналитичка хемија 1    

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

1Ц16ХОС412 обавезни II 3+4 8 

Наставник доц. др Драгана Благојевић 

 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Стехиометрија, Општа хемија Одслушани предмети 

Циљеви изучавања предмета 

Циљ курса Аналитичка хемија 1  је упознавање са теоријским и практичним основама квалитативне хемијске 
анализе.  

Исходи учења (стечена знања) 

Студент посједује основна знања о растворима, електролитима, киселинско-базним равнотежама, pH-
вриједности, пуферима, производу растворљивости, комплексним једињењима и редокс равнотежама. 
Познаје класификацију и начине доказивања катјона и анјона. Примјењује стечена теоријска и практична 
знања те самостално изводи квалитативну анализу катјона и анјона. 

Садржај предмета 

Значај и примјена Аналитичка хемије. Дисперзни системи. Растварање супстанци и растварачи. Хемијска 
равнотежа. Активитет и концентрација. Јонска сила. Теорије киселина и база. Растварање киселина и база у 
води. Равнотеже у вишепротонским системима у води. Јонски производ воде. pH-вриједност. Равнотеже у 
воденим растворима соли. Хидролиза. Израчунавање pH-вриједности водених раствора. Пуфери. pH пуфера. 
Хетерогени системи. Растворљивост талога у води.  Фракционо и контролисано таложење. 
Комплексна једињења. Особине, структура и номенклатура. Равнотеже у воденим растворима комплекса. 
Хемијске редокс реакције. Јачина оксиданса и редуценса. Електродни потенцијал. Растварање талога. 
Квалитативна хемијска анализа. Анализа катјона. Анализа анјона. 
Експерименталне вјежбе: Појединачна одређивања катјона и анјона. 

Методе наставе и савладавање градива 

Предавања, рачунске 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. 
Т. Јањић: Теоријски основи аналитичке хемије, Научна књига, Београд, 1994. 
С. Сладојевић, М. Ракановић: Аналитичка хемија, Теоријске основе квалитативне хемијске анализе, 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 обухвата област раствора, pH-вриједности и пуфера , а други тест област хетерогених 
система, комплексних једињења и редокс реакција. 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:  
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Име и презиме наставника који је припремио податке Драгана Благојевић 
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