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Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności 

Cel modułu Celem modułu jest przedstawienie rozwoju chemii na przestrzeni wieków w 

kontekście oceny składu żywności i walki z zafałszowaniami produktów 

spożywczych, zapoznanie z szeregiem ciekawostek z dziedziny analizy chemicznej, 

przedstawienie wkładu czołowych polskich i światowych naukowców w rozwój 

analityki żywności, zapoznanie z historią ustawodawstwa w zakresie jakości i 

bezpieczeństwa żywności oraz rozwojem instytucji zajmujących się certyfikacją 

żywności. 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Żywność a rozwój cywilizacji. Sposoby fałszowania żywności na przestrzeni dziejów 

i pierwsze przepisy prawne dotyczące norm w produkcji i handlu żywnością. 

Początki chemii - alchemia w Egipcie, Indiach i Chinach. Poglądy filozofów greckich 

na budowę materii. Rozwój alchemii arabskiej i europejskiej (od średniowiecza do 

oświecenia). Odkrycie nowych pierwiastków oraz związków chemicznych i rozwój 

aparatury pomiarowej. Początki chemii jako nauki. Rozwój analizy chemicznej w 

XVIII-XX. Dokonania polskich naukowców w zakresie metod analizy składników 

żywności. Historia instytucji certyfikujących żywność w Polsce, w krajach 

europejskich i USA. 
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