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Karta przedmiotu 

Kod 
przedmiotu 

1070-IC000-ISP-313 
Nazwa 

przedmiotu 

w j. polskim  Chemia organiczna 

w j. angielskim Organic Chemistry 

Kierownik przedmiotu dr inż. Ewa Mironiuk-Puchalska 

Jednostka prowadząca WCH PW Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa 

Profil 
i poziom kształcenia 

ogólnoakademicki 
studia I stopnia 

stacjonarne 
Semestr studiów 3 Specjalność - 

Rodzaj przedmiotu obowiązkowy Język zajęć polski 

Forma zaliczenia: 
Egzamin (Tak/Nie)  

Nie 
Sumaryczna liczba 

godzin 
w semestrze 

30 
Sumaryczna 
liczba ECTS 

2 

Typ zajęć Wykład 
Ćwiczenia 

audytoryjne 
Ćwiczenia 

projektowe 
Laboratorium 

Liczba godzin zajęć 
Tygodniowo 2 - - - 

łącznie w semestrze 30 - - - 

 

I. Wymagania wstępne i dodatkowe 

I.1. Brak wymagań. 
 

II. Cele przedmiotu 

II.1. Omówienie zasad nazewnictwa podstawowych klas związków organicznych. 

II.2. 
Zapoznanie studentów z właściwościami fizycznymi i charakterystycznymi reakcjami podstawowych klas związków 
organicznych. 

II.3. 
Prezentacja podstawowych zasad pracy w laboratorium syntezy organicznej i omówienie podstawowych technik 
laboratoryjnych. 

 

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

III.1. Wykład 

Lp. Treść Liczba godz. 

1. 
Zasady nazewnictwa podstawowych klas związków organicznych: alkany i cykloalkany; alkeny i cykloalkeny; 
alkadieny i alkiny; pochodne benzenu; fluorowcozwiązki; alkohole i fenole; etery; aldehydy i ketony, kwasy 
karboksylowe; aminy. 

5 

2. 
Właściwości fizyczne i charakterystyczne reakcje podstawowych klas związków organicznych: alkany i 
cykloalkany; alkeny i cykloalkeny; alkadieny i alkiny; pochodne benzenu; fluorowcozwiązki; alkohole i fenole; 
etery; aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe; aminy. 

15 

3. 
Podstawowe zasady pracy w laboratorium syntezy organicznej: BHP, najczęstsze zagrożenia, drogi 
wchłaniania substancji toksycznych, odorymetria. 

1 

4. 
Właściwości i klasyfikacja toksykologiczna podstawowych rozpuszczalników organicznych, piktogramy 
zagrożeń. 

1 

5. 
Typowa aparatura stosowana w syntezie organicznej: połączenia szlifowane, mieszadło mechaniczne, 
mieszadło magnetyczne, rodzaje kolb i chłodnic, liofilizator, wagi laboratoryjne i ich klasyfikacja, pompy 
próżniowe i uproszczona zasada ich działania, wyparka obrotowa. 

2 

6  

Podstawowe techniki laboratoryjne: dozowanie gazów (oznaczenia butli z gazami, zasada działania zaworu 
redukcyjnego), destylacja prosta, destylacja frakcyjna, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem (pomiar 
ciśnienia w układzie), sączenie grawitacyjne lub pod zmniejszonym ciśnieniem, destylacja z parą wodną, 
ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz, ekstrakcja w układzie ciecz-ciało stałe. 

6 

 
  



Strona 2 z 2 

 

 

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_W11 
I.P6S_WG.o 
III.PS6_WG 

P6U_W 

Ma elementarną wiedzę z zakresu reaktywności podstawowych klas 
związków organicznych. 

SP 

W2 K1_W03 
I.P6S_WG.o 

P6U_W 
Ma wiedzę z chemii przydatną do opisu przemian chemicznych z udziałem 

podstawowych klas związków organicznych. 
SP 

UMIEJĘTNOŚCI 

U1 K1_U19 
I.P6S_UW.o 

III.P6S_UW.o 
P6U_U 

Potrafi stosować podstawowe zasady bezpieczeństwa w laboratorium 
syntezy organicznej. 

SP 

U2 
K1_U05 
K1_U11 
K1_U12 

I.P6S_UW.o 
III.P6S_UW.o 

P6U_U 

Rozumie podstawy fizyczne zjawisk wykorzystywanych w podstawowych 
technik ach laboratoryjnych stosowanych w syntezie organicznej i potrafi 
projektować podstawowe układy do przeprowadzenia prostych operacji 

manualnych z wykorzystaniem tych technik. 

SP 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

KS1 K1_K01 
I.P6S_KK 
P6U_K 

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

SP 

* - 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. D. Buza, W. Sas, P. Szczeciński, Chemia Organiczna. Kurs podstawowy, Oficyna Wydawnicza PW. 
2. Zadania Treningowe, do pobrania ze strony Zakładu Chemii Organicznej (http://zcho.ch.pw.edu.pl); zakładki: „Dla studentów” --> 
„Inżynieria Chemiczna” --> „Chemia Organiczna – wykład”. 
3. Rozwiązania prac domowych i egzaminów z poprzednich lat do pobrania ze strony Zakładu Chemii Organicznej 
(http://zcho.ch.pw.edu.pl); zakładki: „Dla studentów” „Inżynieria Chemiczna” --> „Chemia Organiczna-wykład”. 
4. D. Buza, A. Ćwil, Zadania z chemii organicznej z rozwiązaniami, Oficyna Wydawnicza PW. 
5. Vogel, Preparatyka Organiczna, Wydanie trzecie, PWN, Warszawa 2006; Rozdział 2 i 4. 
6. J. McMurry „Chemia Organiczna”, PWN, Warszawa, 2000. 
7. R. T. Morrisom, R. N. Boyd, „Chemia Organiczna”, PWN, Warszawa, 1985. 
 

 

VI. Nakład pracy studenta niezbędny do osiągniecia efektów uczenia się 

Lp. Treść 
Liczba 
godz. 

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim wynikające z planu studiów 30 

2. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim w ramach konsultacji, egzaminów, sprawdzianów etc. 6 

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

4 

4. Godziny pracy samodzielnej studenta w ramach przygotowania do egzaminu, sprawdzianu, zaliczenia etc. 16 

Sumaryczny nakład pracy studenta 56 

Liczba punktów ECTS 2 
 


