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Cel modułu Celem modułu jest ugruntowanie wiedzy studenta z podstaw chemii ogólnej, 

organicznej i analizy chemicznej, będące podstawą do zrozumienia przemian 

związków chemicznych znajdujących się w żywności i stosowanychjakododatki do 

żywności, w opakowaniach, środkach ochrony roślin i środkach leczniczych dla 

zwierząt.  

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Wykład obejmuje: Budowa atomu: elektronowa struktura atomów i cząsteczek. 

Nomenklatura związków chemicznych. Typy reakcji chemicznych. Podstawowe 

prawa i pojęcia chemiczne. Stechiometria reakcji i obliczenia stechiometryczne. 

Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne. Równowagi w roztworach, 

teorie kwasów i zasad. Sposoby wyrażania stężeń roztworów. Obliczenia chemiczne. 

Procesy redoks. Układy koloidalne. Grupy funkcyjne, klasyfikację związków 

organicznych, charakter i rodzaj wiązań w połączeniach organicznych. Właściwości i 

podstawowe reakcje poszczególnych grup związków organicznych: węglowodorów, 

alkoholi i fenoli, aldehydów i ketonów, kwasów organicznych, tłuszczów i mydeł, 

amin, aminokwasów, węglowodanów i białek, związków heterocyklicznych i 

kwasów nukleinowych. 

Ćwiczenia obejmują wybrane analizy ilościowe związków nieorganicznych, 

obliczenia chemiczne oraz badanie właściwości i elementy analizy jakościowej 

głównych grup związków organicznych. 
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Planowane formy/ działania/ 

metody dydaktyczne 

1. Ćwiczenia laboratoryjne w postaci doświadczeń chemicznych. 

2. Ćwiczenia audytoryjne. 

3. Ćwiczenia rachunkowe z obliczeń chemicznych. 

4. Pisemne sprawozdania z wykonanych ćwiczeń. 

5. Wykład. 

 


