
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny/Zakład Technologii Materiałów 

2 Kierunek studiów inżynieria materiałowa 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Chemia ogólna i nieorganiczna 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 6.9 

6 Punkty ECTS 7 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

obowiązkowy 

8 Rok studiów pierwszy 

9 Semestr drugi 

10 
Typ zajęć (stacjonarne, 
niestacjonarne, e-learning) 

stacjonarne 

11 Liczba godzin 75, w tym: W -15, Ćw – 15, L - 60  

12 Koordynator   prof. dr hab. Stanisław Komornicki 

13 Prowadzący prof. dr hab. Stanisław Komornicki 

14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

nie 

16 
Zajęcia ogólnouczelniane/ na 
innym kierunku (tak, nie) 

nie 

17 Wymagania wstępne Zaliczony moduł „Podstawy Chemii” 

18 Efekty kształcenia 

W zakresie wiedzy student: 
1. Zna podstawowe grupy związków nieorganicznych i ich 
właściwości oraz podstawowe typy reakcji chemicznych 
(IM1A_W03) 
2. Zna podstawowe typy wiązań chemicznych oraz ich związek z 
właściwościami materiałów (IM1A_W04) 
3.Zna wpływ warunków na zachodzenie procesów chemicznych 
(IM1A_W05) 
W zakresie umiejętności student: 
4. Potrafi opisać wiązania językiem teorii orbitali molekularnych  
(IM1A_U01); 
5. Potrafi wykonać podstawowe obliczenia chemiczne z zakresu 
metod analitycznych, stężeń roztworów oraz  równowag w 
roztworach elektrolitów  (IM1A_U09); 
6. Potrafi przewidywać przebieg podstawowych procesów 
chemicznych oraz posługiwać się metodami analizy ilościowej 
(IM1A_U11); 
W zakresie kompetencji społecznych student: 
7. Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy i 
umiejętności (IM1A_K01); 
8. Ma świadomość, że jego wiedza i umiejętności są przydatne 
społeczeństwu, a także świadomość zagrożeń płynących ze strony 
przemysłu przetwórstwa chemicznego (IM1A_K06) 

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

wykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratorium chemiczne. 



20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

kolokwia z zadań rachunkowych w czasie ćwiczeń, kolokwia 
wstępne na ćwiczeniach laboratoryjnych. 

21 Forma i warunki zaliczenia 

Zaliczenie ćwiczeń wymaga uzyskania 50 % punktów możliwych 
do uzyskania na kolokwiach. Laboratorium – trzeba wykonać 
wszystkie ćwiczenia objęte programem oraz uzyskać 
przynajmniej 50 % punktów ze sprawdzianów. Oba zaliczenia 
można uzyskać w trybie poprawkowym na dodatkowym 
kolokwium pisemnym (zaliczenie części praktycznej laboratorium 
jest obowiązkowe). Egzamin pisemny obejmuje zakres 
wykładów, ćwiczeń i laboratoriów; zaliczenie obu rodzajów 
ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu  

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Wiązanie chemiczne. Właściwości związków nieorganicznych. 
Związki niemetali. Otrzymywanie metali i związki metali. 
Podstawy klasycznej analizy jakościowej i ilościowej. 

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Klasyfikacja pierwiastków w układzie okresowym. Wiązania 
chemiczne w ujęciu teorii orbitali molekularnych. Orbitale 
zlokalizowane i orbitale zdelokalizowane. Orbitale wiążące, 
antywiążące i niewiążące.  
Wiązanie koordynacyjne. Chemia związków kompleksowych w 
roztworach, wiązania koordynacyjne w ciałach stałych. 
Równowagi w związkach koordynacyjnych. Alotropia i 
polimorfizm. 
Podział związków nieorganicznych. Tlenki, kwasy, zasady, sole. 
Tlenki amfoteryczne i tlenki obojętne. Połączenia wodoru. 
Połączenia gazów szlachetnych. Chemia związków 
najważniejszych niemetali. Halogenki. Kwas siarkowy, kwas 
azotowy, kwas fosforowy i ich sole. Metale – otrzymywanie i 
właściwości. Najważniejsze związki metali alkaliczych i metali 
ziem alkalicznych. Metale przejściowe i ich najważniejsze 
związki. 
Rozdzielanie mieszanin. Związki trudno rozpuszczalne. 
Iloczyn rozpuszczalności i efekty solne. Podstawy 
klasycznej analizy wagowej. Potencjały elektrochemiczne i 
reakcje redoks  analizie ilościowej. Korozja chemiczna i 
elektrochemiczna. Podstawy klasycznej analizy 
miareczkowej. 
Laboratorium: 
- rozdzielanie substancji (na przykładzie wybranych jonów) 
metodą chromatografii bibułowej w wersji chromatografii 
krążkowej i kolumnowej, 
- preparatyka chemiczna na przykładzie syntezy jodku 
ołowiu(II); określenie wydajności reakcji; uzgadnianie 
równań reakcji chemicznych, 
- analiza jakościowa: w oparciu o systematyczną analizę 
jakościową metodą siarczkową wykrywanie w roztworze 
obecności jonów (anionów i/lub kationów) należących do 
poszczególnych grup analitycznych lub występujących w 
postaci mieszaniny, 
- równowagi kwasowo-zasadowe w roztworach wodnych; 
definicja kwasu i zasady w ujęciu Brönsteda; dysocjacja 
elektrolityczna, stała i stopień dysocjacji; iloczyn jonowy 
wody; pojęcie pH, wskaźniki pH; obliczenia stężenia jonów 
wodorowych i wodorotlenowych w roztworze; hydroliza; 
wyznaczanie stałej i stopnia dysocjacji wodnych roztworów 



słabych zasad i słabych kwasów; efekt wspólnego jonu; stała 
równowagi kwasowo-zasadowej wodnych roztworów soli; 
roztwory buforowe i badanie ich właściwości; pojemność 
buforowa 

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

1. A.Bielański – Chemia ogólna i nieorganiczna  
A.Bielański – Podstawy chemii nieorganicznej 
3. F.A.Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus – Chemia 
nieorganiczna. Podstawy. 
4. J.D.Lee – Zwięzła chemia nieorganiczna 
5. P.A. Cox – Chemia nieorganiczna. Krótkie wykłady 
6. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii 
nieorganicznej i analitycznej wraz z podstawami 
teoretycznymi : praca zbiorowa / pod red. Alfreda Śliwy ; 
[poszczególne rozdz. oprac. Wiktor Gorzelany et al.]. 
7. J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, Tom 
I – Analiza jakościowa 
8. J. Minczewski, Z. Marczenko – Chemia analityczna, Tom 
II – Analiza ilościowa 

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

4 pkt ECTS: 
 − Uczestnictwo w wykładach: 15 h 
 − Uczestnictwo w ćwiczeniach: 15 h (zajęcia praktyczne) 
- Uczestnictwo w laboratoriach 60 h (zajęcia praktyczne) 
 − Konsultacje z wykładowcą: 15 h  
3  pkt ECTS (praca własna): 
 − Samodzielne przygotowanie do ćwiczeń i laboratoriów 
(praca z podręcznikiem, zbiorem zadań, instrukcjami): 45h 
 − Samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 
(rozwiązywanie zadań, pogłębianie wiedzy z 
podręczników): 25 h  
Łączny nakład pracy studenta: 175 h   

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 4 (105 h) 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

5 (125 h) 

 
Uwaga:  
dla ułatwienia późniejszego przenoszenia treści do systemu bazowego katalogu przedmiotów 
proszę nie używać automatycznych form numerowania i punktowania oraz podziałów 
wyrazów na sylaby. 


