
 
Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu 

 

Nr pola Nazwa pola Opis 
1 Jednostka Instytut Politechniczny 
2 Kierunek studiów Inżynieria Materiałowa 

3 
Nazwa modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

Podstawy chemii 

4 
Kod modułu kształcenia/ 
przedmiotu 

 

5 Kod Erasmusa 6.9 
6 Punkty ECTS 8 

7 
Rodzaj modułu 
(obowiązkowy, do wyboru) 

obowiązkowy 

8 Rok studiów I 
9 Semestr 1 

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

stacjonarne 

11 Liczba godzin W – 45, Ć - 45 
12 Koordynator   Dr inż. Wiesław Juda  
13 Prowadzący Dr inż. Wiesław Juda  
14 Język wykładowy polski 

15 
Zakres nauk podstawowych 
(tak, nie) 

tak 

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

nie 

17 Wymagania wstępne brak 

18 Efekty kształcenia 

IM1A_W03 Zna strukturę materii na poziomie 
elementarnym. Rozumie rolę wiązania chemicznego w 
kształtowaniu właściwości materii  
 
IM1A_W09 Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne, 
stosować w praktyce podstawowe prawa chemiczne.  
 
IM1A_K01 Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego 
dokształcania się.  

19 
Stosowane metody 
dydaktyczne 

Wykłady, ćwiczenia.  
 

20 
Metody sprawdzania i kryteria 
oceny efektów kształcenia  

kolokwia, aktywność na zajęciach egzamin pisemny  

21 Forma i warunki zaliczenia 
Sprawdziany pisemne umiejętności studentów, ocena końcowa z 
ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen z kolokwiów. Przedmiot 
kończy się egzaminem.  

22 
Treści kształcenia (skrócony 
opis) 

Budowa atomu i cząsteczki. Wiązania chemiczne. Równowagi w 
roztworach. Podstawy elektrochemii. Stany skupienia materii.  

23 Treści kształcenia (pełny opis) 

Wykład: Chemia jako nauka. Podstawowe pojęcia chemiczne – 
substancje proste i złożone, pierwiastki, klasyfikacja i 
nazewnictwo związków chemicznych, równania chemiczne i 
typy reakcji chemicznych. Prawa i hipotezy chemiczne. 
Stechiometria – równania stechiometryczne, wydajność reakcji, 
zasady obliczeń chemicznych, błędy w obliczeniach. Roztwory 



– układy homogeniczne i heterogeniczne. Roztwory właściwe, 
solwatacja, hydratacja. Ilościowa charakterystyka roztworów 
właściwych, rozpuszczalność w roztworach ciekłych, prawo 
Henry’ego. Równowagi fazowe, reguła faz Gibbsa, diagram 
fazowy wody, prawo Raoulta. Równowagi w roztworach 
elektrolitów. Elektrolity, dysocjacja, współczynnik aktywności i 
siła jonowa roztworu. Stopień i stała dysocjacji, prawo 
rozcieńczeń Ostwalda. Teorie kwasów i zasad, amfoteryczność. 
Dysocjacja wody, pH, wpływ wspólnego jonu na dysocjację, 
mieszaniny buforowe, wskaźniki kwasowo – zasadowe, pomiar 
pH. Reakcje w roztworach wodnych, hydroliza, iloczyn 
rozpuszczalności. Czynniki wpływające na moc kwasów. 
Równowagi chemiczne. Stan równowagi, prawo działania mas, 
równowaga w fazie gazowej, równowaga w układach 
heterogenicznych. Reguła przekory, wpływ zmiany stężenia, 
ciśnienia i temperatury na stan równowagi. Katalizator a 
równowaga chemiczna. Elementy elektrochemii. Reakcje 
utleniania – redukcji, stopień utlenienia pierwiastka. Ogniwa 
galwaniczne, siła elektromotoryczna, równanie Nernsta, pomiar 
potencjału, elektrody wzorcowe, szereg napięciowy metali, 
szereg utleniająco – redukcyjny. Elektroliza, prawa elektrolizy. 
Budowa atomu. Cząstki elementarne, jądro atomowe, 
promieniotwórczość. Dwoista natura światła i elektronów, efekt 
fotoelektryczny, efekt Comptona. Hipoteza de Broglie’a, zasada 
nieoznaczoności Heisenberga. Równanie Schrödingera, funkcje 
falowe atomu wodoru, orbitale, liczby kwantowe. Orbitale w 
atomach wieloelektronowych, pojemność orbitali, konfiguracje 
elektronowe pierwiastków i jonów. Układ okresowy 
pierwiastków, zmiana właściwości pierwiastków w układzie 
okresowym, elektroujemność, moment dipolowy, charakter 
wiązania. Budowa cząsteczki. Warunki tworzenia cząsteczek, 
wiązania atomowe i atomowe spolaryzowane, wiązania jonowe, 
wiązania metaliczne. Wiązania koordynacyjne i wodorowe. 
Orbitale molekularne, diagramy energetyczne. Hybrydyzacja i 
stan wzbudzony atomu, hybrydyzacja sp3, sp2 i sp, inne typy 
hybrydyzacji. Wiązania , , podwójne i potrójne. Związki 
kompleksowe. Liczba kordynacyjna, nazewnictwo, kompleksy 
chelatowe, izomeria kompleksów. Stany skupienia materii. 
Prawa gazowe, prawo Daltona, dyfuzja gazów, teoria 
kinetyczna gazów, energia gazu doskonałego. Gazy 
rzeczywiste, równanie van der Waalsa, skraplanie gazów. Stan 
ciekły, napięcie powierzchniowe i lepkość cieczy, ciekłe 
kryształy. Ciało stałe, pojęcie kryształu, komórki elementarne 
podstawowych układów krystalograficznych. Sieć atomowa, 
jonowa, metaliczna i cząsteczkowa. Przewodnictwo ciał 
stałych, izolatory, przewodniki i półprzewodniki. 
Niestechiometria, roztwory stałe. Stan szklisty. Związki 
zespolone. Wiązanie koordynacyjne. Liczba koordynacyjna. 
Kompleksy chelatowe. Kompleksometria. Ćwiczenia: 
Podstawowe pojęcia chemiczne – substancje proste i złożone, 
pierwiastki, układ okresowy, klasyfikacja i nazewnictwo 
związków chemicznych, równania chemiczne i typy reakcji 
chemicznych. Skład procentowy, stechiometria – równania 
stechiometryczne, wydajność reakcji. Prawo i liczba Avogadro. 
Roztwory właściwe, solwatacja, hydratacja. Ilościowa 
charakterystyka roztworów właściwych, stężenia procentowe, 
molowe, ułamki molowe. Równowagi fazowe, pojęcie fazy, 



składnika, stopnia swobody, układu. Reguła faz Gibbsa w 
zastosowaniu do równowag fazowych wody. Prawo Raoulta. 
Równowagi w roztworach elektrolitów. Elektrolity mocne i 
słabe, równania dysocjacji, kwasy wieloprotonowe. Obliczenia 
stałej i stopnia dysocjacji, prawo rozcieńczeń Ostwalda. 
Dysocjacja wody, obliczenia pH roztworów kwasów i zasad, 
wpływ wspólnego jonu na dysocjację, obliczenia pH mieszanin 
buforowych. Reakcje w roztworach wodnych, hydroliza jako 
reakcja z wodą jonowego kwasu i jonowej zasady. Iloczyn 
rozpuszczalności, obliczenia stężeń w roztworach nasyconych. 
Równowagi chemiczne. Stan równowagi, warunek równowagi, 
prawo działania mas, obliczenia stałej równowagi i stężeń 
równowagowych. Reguła przekory, wpływ zmiany stężenia, 
ciśnienia i temperatury na stan równowagi. Elektrochemia. 
Definicja stopnia utlenienia, reguły przypisywania ładunku. 
Uzgadnianie równań utleniania – redukcji. Równanie Nernsta, 
obliczanie siły elektromotorycznej ogniwa, schematy ogniw. 
Przebieg reakcji chemicznej a potencjał standardowy.  

 24 
Literatura podstawowa  i 
uzupełniająca 

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, wydanie 
poprawione i zmienione,Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2009 
2. 2. J. Banaś (red.), W Solarski, Chemia dla inżynierów, 
wydanie poprawione i zmienione, AGH Uczelniane 
Wydawnictwo Dydaktyczne, Kraków 2008  
3. 3. A. Reizer (red.), Ćwiczenia z podstaw chemii i analizy 
jakościowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków, 2000.  
4. 4. L. Pajdowski, Chemia Ogólna, PWN, Warszawa, 1997. 
5. A. Śliwa (red.) Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa 1970  

25 
Przyporządkowanie modułu 
kształcenia/przedmiotu  do 
obszaru/ obszarów kształcenia 

 Obszar nauk technicznych 

26 
Sposób określenia liczby 
punktów ECTS 

4 pkt ECTS: 
- uczestnictwo w wykładach 45 h 
- uczestnictwo w ćwiczeniach 45 h (zajęcia praktyczne) 
- konsultacje z wykładowca  15 h 
4 pkt ECTS (praca własna studenta): 
-samodzielne przygotowanie do ćwiczeń: 50 h  
- samodzielne przygotowanie do egzaminu i kolokwiów 45 h  
Łączny nakład racy studenta 200 h  

27 

Liczba punktów ECTS – 
zajęcia wymagające 
bezpośredniego udziału 
nauczyciela akademickiego 

 4 (105 h) 

28 
Liczba punktów ECTS – 
zajęcia o charakterze 
praktycznym 

4 (95 h) 

 


