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Katedra Chemii
Zapoznanie z podstawowymi pojęciami, prawami i przemianami zachodzącymi w przyrodzie.
Praktyczne zaznajomienie ze sprzętem wykorzystywanym w pracowni chemicznej oraz
nabycie umiejętności w prowadzeniu doświadczeń.
Chemia jest nauką, która zajmuje się otrzymywaniem oraz wszechstronnym badaniem
własności, struktury, a także reakcji chemicznych pierwiastków i ich połączeń. Wykładany
przedmiot obejmuje następujące zagadnienia: Nomenklatura związków chemicznych.
Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne. Układ okresowy pierwiastków. Roztwory. Osmoza.
Dysocjacja elektrolityczna. Iloczyn jonowy wody, pH, roztwory buforowe, koloidy. Wybrane
metody analizy ilościowej. Właściwości wybranych pierwiastków i ich związków.
Podstawowe typy reakcji głównych klas związków organicznych wg grup funkcyjnych.
Izomeria. Węglowodory, alkohole, etery, aldehydy i ketony, kwasy i pochodne,
węglowodany, aminy i aminokwasy, białka – główne metody otrzymywania, najważniejsze
reakcje, zastosowanie, występowanie w środowisku naturalnym i znaczenie biologiczne.
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Wykłady w formie prezentacji multimedialnej
Ćwiczenia audytoryjne obejmują utrwalenie, rozszerzenie i sprawdzenie treści
przekazywanych podczas wykładów.
Ćwiczenia laboratoryjne: studenci pracują indywidualnie lub w małych grupach,
wykonywanie sprawozdań

