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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-210 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Laboratorium chemii 

w j. angielskim Laboratory of Chemistry 

Kierownik przedmiotu dr inż. Andrzej Ostrowski 

Jednostka prowadząca WCH PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil i poziom kształcenia 
ogólnoakademicki 

studia I stopnia 
stacjonarne 

Semestr studiów 2 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

60 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

5 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo - - - 4 

łącznie w semestrze - - - 60 

 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Brak wymagań. 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. 
Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z chemii nieorganicznej, w tym z: równowagami ustalającymi się 
w roztworze wodnym (w reakcjach kwasowo-zasadowych, kompleksowaniem, reakcjami utleniania-redukcji, hydrolizą, 
metodami pomiaru pH, przewodnictwa elektrolitycznego oraz siły elektromotorycznej ogniw galwanicznych. 

II.2. 
Zapoznanie studentów z prowadzeniem syntez związków nieorganicznych oraz badaniem własności chemicznych drobin 
trwałych w roztworze wodnym i w fazie stałej. 

II.3. 
Nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania poznanych własności w analizie jakościowej kationów i anionów oraz 
w analizie zanieczyszczeń wody. 

II.4. Zapoznanie studentów z zasadami bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. 

II.5. Nabycie przez studentów umiejętności planowania oraz wykonywania prostych doświadczeń chemicznych. 
 

III. Treści programowe przedmiotu (dla każdego typu zajęć oddzielnie) 

III.4. Laboratorium 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. 
Metody pomiaru pH oraz przewodności elektrolitycznej, budowa i działanie szklanej elektrody zespolonej i 
czujnika konduktometrycznego; definicja pH, czynniki wpływające na przewodnictwo elektrolityczne w 
roztworze. 

4 

2. 
Pojęcie aktywności drobin w roztworze wodnym, siła jonowa roztworu, współczynniki aktywności oraz 
teoria Debye’a i Hückla. 

4 

3. 
Równowagi jonowe w roztworach wodnych; dysocjacja elektrolityczna elektrolitów mocnych i słabych w 
reakcjach zobojętnienia; wpływ stężenia słabego elektrolitu na stopień dysocjacji. 

4 

4. 
Właściwości roztworów buforowych; wpływ rozcieńczenia buforu na pH; hydroliza drobin w roztworach 
wodnych oraz wpływ różnych czynników na hydrolizę. 

4 

5. 
Równowagi w reakcjach kompleksowania; otrzymywanie oraz trwałość związków kompleksowych; badanie 
właściwości kompleksotwórczych kationów oraz zdolności kompleksujących różnych ligandów. 

4 

6. 

Iloczyn rozpuszczalności; badanie zależności rozpuszczalności substancji od temperatury; strącanie osadów 
z nasyconych roztworów trudno rozpuszczalnych soli; kolejność strącania osadów soli trudno 
rozpuszczalnych; strącanie trudno rozpuszczalnych osadów w zależności od stężenia reagentów; wpływ 
temperatury oraz obecność innych jonów na rozpuszczalność związku słabo rozpuszczalnego w wodzie. 

4 

7. Równowagi w reakcjach utleniania-redukcji; potencjał układów red-ox; ogniwa galwaniczne. 4 

8. Równowagi w reakcjach kwasowo-zasadowych; wyznaczanie krzywych miareczkowania kwasów. 4 

9. 
Korozja i ochrony metali – termodynamiczne podstawy korozji metali; mechanizmy korozji; naturalne 
środowiska korozyjne; rodzaje zanieczyszczeń korozyjnych; metody zabezpieczania metali przed korozją - 
inhibitory korozji, dodatki stopowe, powłoki ochronne, ochrona elektrochemiczna.  

4 

10. 
Analiza zanieczyszczeń wody – ocena jakości wody; metody analizy zanieczyszczeń wody; metody 
oczyszczania i uzdatniania wody.  

4 

11. Podstawy chemii analitycznej – wprowadzenie do klasycznych metod analizy ilościowej.  4 

12. Podstawy chemii analitycznej – alkacymetria i kompleksometria.  4 

13. Podstawy chemii analitycznej – redoksometria.  4 
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IV. Wykaz efektów uczenia się dla przedmiotu 

Rodzaj 
efektu 

Symbol 
efektu 

uczenia się 

Odniesienie do 
kierunkowych 

efektów 
uczenia się 

Efekt uczenia się 

Metody 
weryfikacji 
osiągnięcia 

efektu 
uczenia 

się* 

WIEDZA 

W1 K1_W03 
I.P6S_WG.o 

P6U_W 
Ma wiedzę o podstawowych zagadnieniach z chemii nieorganicznej 

przydatną do pracy w laboratorium. 
K, R/SPR 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 K1_U01 

I.P6S_UW.o 
III.P6S_UW.o 

I.P6S_UK 
P6U_U 

Potrafi korzystać z wszelkiego rodzaju informacji i je analizować. K, R/SPR 

U2 K1_U05 
I.P6S_UU 

P6U_U 
Ma umiejętność planowania oraz wykonywania prostych doświadczeń 

chemicznych oraz bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym. 
K, R/SPR 

U3 K1_U17 
I.P6S_UO 

P6U_U 
Potrafi pracować samodzielnie i w grupie. 

R/SPR, 
D/SEM 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K1_K01 
I.P6S_KK 
P6U_K 

Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji 
zawodowych i osobistych. 

SP, SU, K 

* - Metody weryfikacji: np. egzamin pisemny/ustny (EP/EU), sprawdzian pisemny/ustny (SP/SU), kolokwium (K), wykonanie projektu (WP), 
sprawozdanie (SPR), referat (R), test (T), praca domowa (PDM), dyskusja (D), seminarium (SEM). 

 

V. Literatura zalecana i dodatkowa 

1. Praca zbiorowa, Laboratorium chemii ogólnej i nieorganicznej, Wydział Chemiczny PW, Warszawa, 2000. 
2. Praca zbiorowa, Podstawy chemii w inżynierii materiałowej - Laboratorium, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2004. 
3. A. Hulanicki, Reakcje kwasów i zasad w chemii analitycznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 1992. 
4. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2001. 
5. K. Juszczyk, J. Nieniewska, Ćwiczenia rachunkowe z chemii ogólnej, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, 1996. 
6. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, 1994 i wydania późniejsze.  
7. Z. Gontarz, Związki tlenowe pierwiastków bloku sp, WNT, 1993.  
8. Z. Galus (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 2005.  

 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 60 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 27 

3. 
Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do zajęć oraz opracowania sprawozdań, projektów, 
prezentacji, raportów, prac domowych etc. 

33 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 25 

Sumaryczny nakład pracy studenta 145 

Liczba punktów ECTS 5 
 


