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Cel modułu Poszerzenie wiedzy chemicznej ze szkoły średniej, głównie o 
wybrane, specyficzne zagadnienia z zakresu chemii 
nieorganicznej, ogólnej oraz organicznej, które są niezbędne dla 
zrozumienia zagadnień biochemicznych omawianych w kolejnych 
semestrach. Uzyskanie podstaw do prawidłowego wykonywania 
analiz chemicznych mających zastosowanie w laboratoriach o 
różnym profilu w tym chemii klinicznej i badania żywności 
rozszerzy umiejętności absolwenta. 

 
 
 
 
 
 
 
 przemianami biochemicznymi zachodzącymi w komórkach i 
tkankach a niezbędnymi do właściwego funkcjonowania 
całego organizmu oraz z niektórymi technikami 
laboratoryjnymi stosowanymi w pracowni biochemicznej. 
Znajomość tych przemian jest niezbędna do zrozumienia 
procesów patologicznych na poziomie komórki oraz 
interpretacji wyników testów laboratoryjnych, przyswajanych 
na przedmiotach klinicznych. 

 

Treści modułu kształcenia – 

zwarty opis ok. 100 słów. 

Podstawowe pojęcia chemiczne, teoria atomistyczna. Biologiczne 
znaczenie wybranych pierwiastków. Stechiometria wzorów 
chemicznych i równań chemicznych. Roztwory i sposoby 
wyrażania stężeń. Dysocjacja elektrolityczna i iloczyn jonowy 
wody, pH, hydroliza, bufory. Procesy utleniania-redukcji. 
Podstawy chemii analitycznej. Chemia organiczna – 
nomenklatura, przedstawiciele głównych grup związków 
organicznych, identyfikacja grup funkcyjnych tych połączeń. 
Węglowodany, Tłuszcze, Aminokwasy. 
Identyfikacja wybranych kationów i anionów oraz grup funkcyjnych 
związków, właściwości buforów, alkacymetia, redoksymetria, 
precypitometria, dializa, identyfikacja cukrów i składników lipidów. 
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Planowane 

formy/działania/metody 

dydaktyczne 

Ćwiczenia laboratoryjne, wykłady, materiały do samonauki 

na stronie www jednostki oraz internetowe dostępne za 

hasłem (VikiWet, Casus) 

 


