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Metody Analizy Technicznej – przykłady pytań egzaminacyjnych / zaliczenia „na 
prawach egzaminu” w okresie do 2002 r. 

 
+ systemy zapewnienia jakości - zasady ogólne oraz codzienna praktyka w laboratorium 
analityki technicznej oraz kontroli jakości produktów, a także  wymagania formalno – 

prawne, dotyczące analityki technicznej (laboratoryjnej analityki procesowej, kontroli 
jakości dostaw i produktów itp.) 

 
1. Wymień źródła opisujące metody pomiarów i badań stosowane w laboratorium analityki 

technicznej ? Instytucje wydające. Które metody oznaczeń należy preferować i dlaczego ? 
Jakie dokumenty stanowią podstawę określenia specyfikacji wymagań dla parametrów 
produktów i mogą stanowić podstawę umowy z klientem ?  

 
2. Co oznacza pojęcie walidacji metody pomiarowej ? Wymienić najważniejsze parametry, 

które należy zbadać podczas walidacji „pełnej” / „uproszczonej” oraz zasady 
postępowania warunkujące „prawomocność” walidacji. 

 
3. Audit, co oznacza to pojęcie? Jaką rolę pełni audit w systemach zapewnienia jakości ? 

Etapy auditu i działań post-auditowych. 
 
4. Pojęcie i znaczenie planowania jakości oraz przeglądu kierownictwa w systemach 

zapewnienia jakości. Jakie dane i informacje są wykorzystywane do planowania jakości, a 
jakie podczas przeglądu kierownictwa ? 

 
5. Polityka jakości - co to jest ? Co powinna zawierać ? Kto powinien ją znać? Które 

systemy zapewnienia jakości wymagają ustanowienia polityki jakości? 
 
6. Aktualnie obowiązujące prawo o miarach i najważniejsze jego regulacje mające znaczenie 

laboratorium kontroli jakości. Co oznaczają pojęcia „zatwierdzenie typu”, legalizacja 
urządzenia pomiarowego”, „nawiązanie do krajowych i międzynarodowych jednostek 
miar poprzez nieprzerwany łańcuch porównań” ? 

 
7. Świadectwo jakości, co musi zawierać jako minimum, co zawiera najczęściej ? Jakie są 

dwa zasadnicze sposoby porównywania wyników z wymaganiami i który z nich 
„domyślnie” obowiązuje ? 
 

8. Które systemy zapewnienia jakości dotyczą bezpośrednio laboratorium analityki 
technicznej i które dotyczą laboratorium pośrednio ? Wymień po kilka najważniejszych 
różnice między zakresem zastosowania oraz między wymaganiami tych systemów ? 

 
9. Pojęcie nadzoru nad wyposażeniem do kontroli pomiarów i badań. Jakie cele powinny 

zostać osiągnięte w laboratorium w tym zakresie i w jakimi sposobami można te cele 
osiągnąć ? 

 
10 Propozycja zasady postępowania dla poboru próbek cieczy w opakowaniach 

jednostkowych: 
 



a.  gdy skład materiału w opakowaniach może podlegać statystycznym wahaniom ? 
b.  gdy materiał do opakowań wprowadzono z zastosowaniem linii nalewczej ze zbiornika  
    magazynowego, w którym materiał uprzednio został on całkowicie wymieszany ? 
 
11.  Przykłady budowy próbników do pobierania: 
 

a. cieczy, 
b. sypkich ciał stałych, 
c. past, gęstych zawiesin, ciał półstałych (np. tłuszczów utwardzonych), 
d. gazów, w tym, mieszanin gazowych 
 

12. Najważniejsze przyczyny niepewności pomiaru i najważniejsze sposoby wyznaczania 
niepewności ? 

 
13. W jakim dokumencie zawarte są wymagania dotyczące akredytowanego laboratorium, 

wymienić najważniejsze z tych wymagań ? Zaznaczyć które z wymagań dotyczących 
akredytowanego laboratorium są dodatkowe w stosunku do zawartych w normie PN / ISO 
9001 ? 

 
14. Jaką nosi nazwę, jakie zadania i uprawnienia powinna posiadać osoba odpowiedzialna za 

funkcjonowanie systemu zapewnienia jakości w przypadkach: a) zgodności z normą ISO 
9001/2, b) zgodności z normą PN-EN 45001 / PN-ISO-EN 71025, c) zgodności z 
kodeksem GLP ? 

 
15. Które systemy zapewnienia jakości są dobrowolne, a które i w jakich przypadkach są 

obowiązkowe ? Na czym polega motywacja wdrożenia wymagań dobrowolnego systemu 
zapewnienia jakości ?  

 
16. Przybliż do odpowiedniej liczby cyfr znaczących i określ czy spełnione są wymagania 

kontraktu, gdy uzyskano następujące wyniki (wartości średnie) przy podanych obok 
warunkach kontraktu:  

 
Wynik średni Wymagania kontraktu Zapis wyniku w raporcie +   zgodność;   - niezgodność 
2 . 7550 max. 2 . 75   
83 . 75 83 . 0 – 84 . 0   
1 . 31515 Min. 1. 32    
1 . 35615  1 . 30 +/- 0.05   

 
17. Pojęcie powtarzalności i odtwarzalności w analityce technicznej. Gdzie można znaleźć 

odpowiednie dane? Jakie praktyczne zastosowanie znajdują te wartości? Na czym polega 
zasada eksperymentalnego wyznaczania tych parametrów metody pomiarowej? 

 
18. Opisać najważniejsze wymagania serii norm PN-ISO 9001-2 oraz określić jakie korzyści 

może przynieść przedsiębiorstwu wdrożenie tych wymagań do praktyki ? 
 
19.  Opisać najważniejsze wymagania normy PN-EN 45001 / PN-ISO-EN 71025 oraz 

określić jakie korzyści może przynieść laboratorium wdrożenie tych wymagań do 
codziennej praktyki? 

 



20. Opisać najważniejsze wymagania i regulacje dotyczące laboratorium i prowadzonych 
przez niego badań zawarte w Kodeksie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz 
określić jakie korzyści przynosi wdrożenie tych wymagań do praktyki? 

 
 

Parametry fizyczne, fizykochemiczne i techniczne w kontroli jako ści 
 

1. Pogrupować parametry materiałów wyznaczane w laboratorium analityki technicznej i 
wymienić główne metody pomiarów i badań dla jednego z wybranych materiałów każdej 
z poniższych grup produktów: 

 
a. chemikaliów będących cieczami organicznymi (np., metanol, aceton, octan etylu, 

ksylen, benzen, metylo di-etanoloamina, ...) 
b. chemikaliów będących cieczami nieorganicznymi (np. kwas siarkowy, azotowy, 

fosforowy, fluorowodorowy, wodorotlenek tetrametyloamoniowy, ...)  
c. termoplastycznych ciał stałych (np. asfalt, termoplastyczne masy termoizolacyjne, 

albo antykorozyjne, gacz parafinowy, ...)  
d. materiałów będących granulatami fazy stałej o charakterze substancji organicznych 

(granulat polistyrenu, poliestru, poliizopropylenu, ...) 
e. materiałów będących granulatami substancji nieorganicznych (saletra amonowa, 

superfosfat, sól kuchenna, wodorotlenek sodu, ....)  
f. stopów metali 
g. artykułów żywnościowych w rodzaju: mleko, sery, cukier, olej jadalny, margaryna, 

kiełbasa, .... 
h. paliw ciekłych (benzyna, paliwo lotnicze do turboodrzutowych silników, olej 

napędowy, cięzki olej opałowy ....)  
 
2. Znaczenie pojęć: liczby oktanowe, liczba kwasowa, liczba zasadowa, lepkość 

kinematyczna oraz dynamiczna; sposoby wyznaczania tych wielkości w laboratorium? 
 
3. Co to jest chemometria, jakie zastosowania może znaleźć w analityce technicznej - 

przykłady, postępowanie dla opracowania skutecznego modelu chemometrycznego ? 
 
4. Wymienić jakie parametry materiału można zaliczyć do grupy parametrów: 
 
a. temperaturowych, 
b. lepkościowych, 
c. cieplnych, 
d. granulometrycznych 

 
Opisać sposób postępowania w celu oznaczenia trzech wielkości spośród wymienionych. 
 

5. Niekonwencjonalne parametry techniczne, opis zasady ich wyznaczania: 1) liczba 
oktanowa, 2) temperatura łamliwości, 3) temperatura mięknienia, 4) ciągliwość i tzw. 
nawrót sprężysty, 5) własności smarne oleju, 6) odporność na utlenianie, 7) właściwości 
antykorozyjne, ..... Uzupełnić powyższy wykaz o trzy parametry i opisać sposób pomiaru 
trzech spośród tych dziesięciu parametrów. 

  
6. Sposoby wyznaczania w praktyce wartości średniej i rozkładu: 
 



a. temperatury wrzenia, 
b. masy cząsteczkowej, 
c. wielkości ziaren materiału ziarnistego. 

 
7. Kolorymetria, nefelometria, turbidymetria, spektrofotometria, pomiar barwy. Znaczenie 

tych pojęć. Schematy układów pomiarowych umożliwiających wykonanie oznaczeń tymi 
metodami. Przykłady zastosowań w analityce technicznej każdego z tych pojęć. 

 
8. Pojęcie i sposób wyznaczania kąta skręcalności optycznej materiału. Najważniejsze 

zastosowania polarymetrii w analityce technicznej. 
 
9. Zasady, technik i metody wyznaczania gęstości: 
 
a. cieczy, 
b. ciał stałych, 
c. gazów 

 
w laboratorium analityki technicznej. Naszkicować i opisać zasadę działania urządzeń 
stosowanych w celu oznaczenia gęstości substancji o różnych stanach skupienia. 

 
10. Co to jest i do czego służy chromatografia wykluczania (żelowa)? Na czym polega zasada 

oznaczeń tą techniką? Naszkicować i opisać zasadę budowy i działania detektorów 
przydatnych w chromatografii wykluczania  (żelowej). 

 
11. Co to jest i do czego służy destylacja symulowana? Opisać budowę i zasadę działania 

stosowanego sprzętu. Na czym polega zasada kalibracji i sposób przeliczania 
otrzymanego chromatogramu na rozkład temperatury wrzenia badanego materiału? 

 
12. Zasada i sposób oznaczania temperatury: 1) krzepnięcia / topnienia, 2) płynięcia, 3) 

zastygania, 4) mętnienia, 5) krystalizacji, 6) blokady zimnego filtru, 7) „rozruchu zimnego 
silnika”, 8) zapłonu w tyglu otwartym / zamkniętym ? Wybrać trzy spośród w/w metod 
testowania właściwości oraz naszkicować oraz opisać sposób wykonania testu.   

 
 

Wybrane metody pomiarów i badań składu materiałów stosowane w analityce 
technicznej 

 
1. Zasada spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii / dyspersją fali, 

jakie pierwiastki można oznaczać tą metodą i w jakich granicach stężeń? 
 
2. Zasada spektrometrii rentgenowskiej z dyspersją fali, stosowane lampy, detektory, 

kryształy. Typowe sposoby przygotowania próbki do pomiarów metodą XRF – cieczy, 
ciał stałych. Niekonwencjonalne sposoby przygotowania próbek i cel ich stosowania w 
technice XRF. 

 
3. Liczba kwasowa, zasadowa, bromowa, jodowa. Cel wyznaczania każdego z tych 

parametrów i zasady ich wyznaczania. 
 



4. Sposoby oznaczania zawartości azotu w materiałach ciekłych i stałych. Schematy 
urządzeń analitycznych. Przebieg procesu analitycznego. Zakresy oznaczalności 
zaproponowanych metod. 

 
5. Sposoby oznaczania zawartości siarki w materiałach stałych, ciekłych, gazowych. Zasady 

działania urządzeń, ich schematy ideowe i orientacyjne zakresy oznaczalności 
wymienionych metod. 

 
6. Przebieg procedury oznaczania zawartości chlorowca w połączeniach chloroorganicznych 

oraz oznaczania zwartości chlorków w materiale. Schematy budowy i działania sprzętu, 
zakresy zastosowania i orientacyjne granice oznaczalności poszczególnych 
zaproponowanych metod. 

 
7. ICP, ICP - MS – co oznaczają te pojęcia ? Do czego znajdują zastosowanie te techniki 

analityczne? Schematy ideowe odpowiedniej aparatury. Jakie granice stężeń można 
oznaczać tymi metodami ?  Przykłady zastosowań. 

  
8. AAS-GF, AAS-Fl – co oznaczają te pojęcia ? Do czego znajdują zastosowanie te techniki 

analityczne? Schematy ideowe odpowiedniej aparatury. W jakich granicach stężeń można 
oznaczać tymi metodami ?  Przykłady zastosowań. 

 
9. Czy spalanie w atmosferze wodoru znajduje zastosowanie w analityce zawartości 

pierwiastków w materiałach ? Do oznaczania których pierwiastków ? W jakich zakresach 
stężeń? Jak przebiega procedura oznaczania ? Naszkicować schemat odpowiedniej 
aparatury. 

 
10. Jakie zasady i sposoby postępowania, metody oznaczania można wykorzystać do 

oznaczania zawartości węgla w materiałach, a jakie do oznaczania zawartości wodoru ? 
Opisać procedury analityczne oraz schematy ideowe stanowisk pomiarowych. 

 
11. Które metody oznaczania zawartości pierwiastków w materiałach znajdują zastosowanie 

do bardzo niskich stężeń, a które nie są przydatne do oznaczeń śladowych w przypadku 
oznaczania: 

 
a. zawartości tzw. metali ciężkich, 
b. zawartości siarki, 
c. zawartości jonów chlorkowych, 
d. zawartości tlenu  
 
12. Metody oznaczania zawartości wody w materiałach: 
 
a. ciekłych,  
b. stałych,  
c. gazowych 

 
Zasady pomiaru, równania chemiczne, schematy ideowe aparatury, zakresy oznaczalności 
wymienionych metod. 


