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U C Z E S T N I K U ! 

 

Przed Tobą zadanie laboratoryjne – analiza jakościowa kationów. 

Za prawidłowe rozwiązanie tej części Konkursu możesz uzyskać 30 pkt. 

 

W laboratorium należy przestrzegać regulaminu pracowni 

oraz przepisów ppoż. 

 

 

Wylosowany zestaw stanowi osiem probówek. 
 

Każda probówka zawiera wodny roztwór jednej soli prostej lub wodę.  
 

Możliwe są do zidentyfikowania następujące jony: 

Ag+, Al3+, Ba2+, Bi3+, Ca2+, Cd2+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, 2+

2Hg , Hg2+, Mn2+, 

Ni2+, Pb2+,  Sr2+, Zn2+. 
 

1. Zapisz w karcie laboranta numer wylosowanego zestawu. 

2. Posługując się dostępnymi odczynnikami, szkłem i sprzętem 

laboratoryjnym należy zidentyfikować w każdej probówce 

ewentualnie występujący w roztworze kation lub zdecydować 

o obecności jedynie wody. 

3. Przeprowadzone reakcje należy zapisać w postaci jonowej w karcie 

laboranta. 

4. Po zakończonym zadaniu należy sprzątnąć stanowisko pracy i oddać 

kartę odpowiedzi członkowi komisji Konkursu. 

 

 

Powodzenia ! 
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