
Rok 

akademicki: 
 Grupa przedmiotów:

  
Numer katalogowy:

 
 

 

Nazwa przedmiotu:   Chemia ogólna i nieorganiczna ECTS 6 

Tłumaczenie nazwy na jęz. 

angielski:  
General and inorganic chemistry 

Kierunek studiów:  Technologia Żywności i Żywienie Człowieka 

Koordynator przedmiotu:  dr Mariola Kozłowska 

Prowadzący zajęcia:  Pracownicy Katedry Chemii Wydziału Nauk o Żywności 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Żywności, Katedra Chemii 

Wydział, dla którego przedmiot 

jest realizowany:
 Wydział Nauk o Żywności 

Status przedmiotu:  a) przedmiot obligatoryjny b) stopień I rok I 
c) niestacjonarne 

 

Cykl dydaktyczny:  semestr zimowy jęz. wykładowy: polski  

Założenia i cele przedmiotu: 

Przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z podstaw chemii ogólnej i nieorganicznej oraz 

kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do studiowania przedmiotów 

kierunkowych. Istotnym celem przedmiotu jest także zapoznanie studentów z podstawami 

pracy w laboratorium chemicznym poprzez wprowadzenie wybranych zagadnień z analizy 

jakościowej i ilościowej zawiązków nieorganicznych. 

Formy dydaktyczne, liczba 

godzin: 

a) wykład: liczba godzin 21;  

b) ćwiczenia laboratoryjne: liczba godzin 21;  

Metody dydaktyczne: 

Wykład z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz technik audiowizualnych. Ćwiczenia 

laboratoryjne – doświadczenia (praca samodzielna lub zespołowa), obserwacje. 

Konsultacje. 

Pełny opis przedmiotu: 

Tematyka wykładu: Nazewnictwo związków nieorganicznych. Typy reakcji 

przebiegających w roztworach wodnych: dysocjacja, hydroliza, reakcje strącania. Reakcje 

utleniania i redukcji. Podstawowe pojęcia chemiczne. Rozwój poglądów na budowę 

atomu. Pozajądrowa budowa atomu. Rodzaje wiązań chemicznych. Roztwory – 

podstawowe pojęcia. Sposoby wyrażania i przeliczania stężeń roztworów – zadania. 

Teoria oraz znaczenie związków kompleksowych (twardość wody - zadania). Teorie 

kwasów i zasad. Elektrolity. Stopień i stała dysocjacji. Pojęcie i sposób obliczania pH 

wodnych roztworów kwasów i zasad. Mieszaniny buforowe. Elementy kinetyki 

chemicznej. Równowaga chemiczna i prawo działania mas. Pojęcie iloczynu 

rozpuszczalności.  

Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych: BHP i zasady pracy w laboratorium chemicznym. 

Reakcje chemiczne przebiegające w roztworach wodnych bez zmiany stopnia utleniania 

(reakcje zobojętniania, wytrącania osadów, reakcje związków amfoterycznych, hydrolizy 

soli) oraz ze zmianą stopnia utleniania (reakcje redoks). Prosta analiza jakościowa 

wybranych kationów i anionów. Wstęp do analizy ilościowej – nauka ważenia i 

posługiwania się szkłem miarowym (pipetowanie, miareczkowanie). Kompleksometria – 

ilościowe oznaczenie kationów Mg
2
+ w badanym roztworze. Alkacymetria – ilościowe 

oznaczenie HCl. 

Wymagania formalne  

(przedmioty wprowadzające): 
Nie ma 

Założenia wstępne: 

Student powinien znać symbole pierwiastków chemicznych, umieć zapisać podstawowe 

wzory chemiczne i najprostsze równania reakcji chemicznych oraz biegle posługiwać się 

kalkulatorem. 

Efekty kształcenia: 

01 – zna podstawowe pojęcia z zakresu 

chemii ogólnej, typy reakcji 

chemicznych, nazewnictwo związków 

nieorganicznych oraz podstawy 

obliczeń chemicznych 

02 – potrafi zapisać równania reakcji 

chemicznych przebiegających w 

roztworach wodnych oraz wykonać 

niezbędne obliczenia chemiczne 

03 – potrafi przeprowadzić w laboratorium 

chemicznym prostą analizę jakościową i 

ilościową substancji nieorganicznej pracując  

samodzielnie i w zespole 



 

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 

 

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia z efektami przedmiotu: 

 

 

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia: 

01 – egzamin pisemny 

02 – kolokwia pisemne na ćwiczeniach laboratoryjnych 

03 – sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych 

Forma dokumentacji 

osiągniętych efektów 

kształcenia: 

Treść pytań z egzaminu i kolokwiów z ćwiczeń laboratoryjnych oraz imienna lista 

studentów wraz z oceną końcową. 

Elementy i wagi mające wpływ 

na ocenę końcową:
 

Egzamin pisemny – 44,5% 

Kolokwia pisemne na ćwiczeniach laboratoryjnych – 44,5% 

Sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych – 11% 

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania co najmniej 51% możliwych do zdobycia 

punktów z każdego z elementów. 

Miejsce realizacji zajęć: 
 Wykład – aule i sale wykładowe SGGW 

Ćwiczenia laboratoryjne – laboratoria Katedry Chemii WNoŻ 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

1. Praca zbiorowa: Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011 i późniejsze 

2. Praca zbiorowa: Zadania z chemii. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2000 

3. Drapała T.: Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002 

4. Bielański A.: Podstawy chemii nieorganicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 

5. Bryłka J.: Chemia ogólna z zadaniami. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 1999 

6. Pajdowski L.: Chemia ogólna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998. 

UWAGI: 
 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 

osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia
 
- na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 150 h 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich: 
2,5 ECTS 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich 

jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.: 
2 ECTS 

Nr /symbol 

efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 

kształcenia na kierunku 

01 zna podstawowe pojęcia z zakresu chemii ogólnej, typy reakcji 

chemicznych, nazewnictwo związków nieorganicznych oraz 

podstawy obliczeń chemicznych 

K_W01, K_W04 

02 potrafi zapisać równania reakcji chemicznych przebiegających 

w roztworach wodnych oraz wykonać niezbędne obliczenia 

chemiczne 

K_W01, K_U01 

03 potrafi przeprowadzić w laboratorium chemicznym prostą 

analizę jakościową i ilościową substancji nieorganicznej 

pracując samodzielnie i w zespole 

K_W09, K_U01, K_U02, K_K05, 

K_K06 


