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STUDIA II STOPNIA 
 
KANON, PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE – HASŁA PROGRAMOWE 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA TEORETYCZNA 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-1-C-02 

Nazwa angielska przedmiotu: Theoretical chemistry 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 1 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 45L Punkty ECTS: 8 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Małgorzata Broda 
laboratorium: dr hab. Teobald Kupka, dr inŜ. Zygmunt Flisak   
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
laboratorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z moŜliwościami nowoczesnych programów modelowania 
molekularnego i sposobem ich wykorzystania w poznawaniu struktury i właściwości cząsteczek 
chemicznych. Tematyka zajęć obejmuje: budowanie cząsteczek i optymalizacja ich geometrii, analiza 
rozkładu gęstości elektronowej – moment dipolowy, rozkład ładunku, polarność wiązań, orbitale 
molekularne, analiza konformacyjna, właściwości termodynamiczne, spektroskopia układy z wiązaniem 
wodorowym. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład 1,5 godz. tygodniowo przez 15 tygodni, laboratorium 3 godz. tygodniowo przez 15 tygodni.  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Podstawy teoretyczne metod ab initio i półempirycznych. Metoda Hartree-Focka. Techniki SCF. Granice 
dokładności przybliŜenia jednoelektronowego – energia korelacji. Mieszanie konfiguracji. Metody 
wychodzące poza przybliŜenie jednoelektronowe. Teoria funkcjonału gęstości elektronowej – metody 
DFT. Oddziaływania międzycząsteczkowe na gruncie chemii kwantowej. Mechanika oraz dynamika 
molekularna – określanie struktury oraz zmian konformacyjnych makrocząsteczek. . Parametryzacja pól 
siłowych. Bazy funkcyjne. Analiza funkcji falowej - orbitale zlokalizowane i zdelokalizowane. 
Obliczanie właściwości cząsteczek. Symulowanie wpływu rozpuszczalnika. Przewidywanie  
charakterystyk  widmowych  metodami mechaniki  kwantowej.  Zastosowania  teorii  grup w  chemii  
kwantowej  i  spektroskopii molekularnej. 
Efekty kształcenia: 
wiedza i umiejętności: Student potrafi posługiwać  się  metodami  chemii kwantowej,  termodynamiki  
statystycznej  oraz  mechaniki  i  dynamiki  molekularnej; wykorzystać metody  chemii  teoretycznej  do  
określenia  struktury,  scharakteryzować spektralnych, właściwości oraz zachowania związków 
chemicznych w róŜnych stanach skupienia; opisać reakcje chemiczne na gruncie chemii teoretycznej 
Zalecana literatura: 
1. I.N.Levine, "Quantum chemistry", Prentice Hall, Upper Saddle River, 2000. 
2. F.Jensen, "Introduction to computational chemistry", Wiley, New York, 2007.  
3. L.Piela, "Idee chemii kwantowej", PWN, Warszawa, 2001 
4. J.Sadlej, „Obliczeniowe metody chemii kwantowej CNDO, INDO, ab initio”, PWN, Warszawa 1988 
Opracowała: dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  ANALIZA INSTRUMENTALNA 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-1-C-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Instrumental analysis – advanced course 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 1 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 60L Punkty ECTS: 8 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Anna Poliwoda 
laboratorium: dr Marietta Białoń, dr Maciej Bujak 
Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny, zadania testowe wielokrotnego wyboru, zadania otwarte, pytania opisowe,  
laboratorium: zaliczenie na ocenę, zaliczenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń oraz zdanie 
wejściówek przed  kaŜdym z ćwiczeń oraz zaliczenie jednego kolokwium działowego na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawami analizy instrumentalnej powszechnie 
stosowanej w przemysłowej kontroli analitycznej, w ochronie środowiska czy diagnostyce klinicznej. 
Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z aparaturą, jej obsługą oraz samodzielne wykonanie 
analiz i opracowanie wyników. 

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w laboratorium 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład: 
W ramach przedmiotu realizowane będą treści programowe związane z omówieniem metod 
chromatograficznych (GC, LC) i elektromigracyjnych, spektroskopowych (emisyjnej i adsorpcyjnej 
spektrometrii atomowej, spektroskopii IR i ramanowskiej, spektrometrii jądrowego rezonansu 
magnetycznego NMR i EPR oraz spektrometrii mas, spektroskopii laserowej i promieniowania 
rentgenowskiego). Omówione zostaną zagadnienia z analizy strukturalnej (Dyfrakcja promieni X), 
elektronowej mikroskopii skaningowej, grawimetrii, analizy przepływowej, termicznej i elementarnej, a 
takŜe czujniki chemiczne, biosensory, metody immunologiczne oraz zastosowanie technik sprzęŜonych  
szczególnie sprzęŜenie chromatografii ze spektrometrią mas. 
Laboratorium: 

Zajęcia laboratoryjne mają na celu nabycie wiedzy praktycznej w pracy z aparaturą analityczną, 
stosowaną powszechnie w laboratoriach analitycznych (HPLC, GC, CE z wykorzystaniem detekcji UV-
VIS oraz spektrometru IR), posługiwanie się nią oraz samodzielne wykonywanie analiz i 
opracowywanie wyników oraz obliczeń statystycznych. Nabycie umiejętności doboru metody i rodzaju 
aparatury do wykonania określonego oznaczenia analitycznego. 
Efekty kształcenia: 
1. Zna zasadę działania  metod instrumentalnych stosowanych w laboratoriach analitycznych 
2. Umie dokonać doboru metody i rodzaju aparatury do wykonania określonego oznaczenia 

analitycznego 
Zalecana literatura: 
1. Szczepaniak W., Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 
2. Cygański A., Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 
3. Jarosz M. „Nowoczesne techniki analityczne”, WPW, Warszawa 
1. Harris D.C., Quantitative Chemical Analysis, W.H. Frejman and Company, New York 
2. Kellner R., Mermet J. –M, Otto M., Widmar H.M., Analytical Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 

Germany 
Opracowała: dr Anna Poliwoda 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 
 

 
Nazwa przedmiotu:  KRYSTALOGRAFIA 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-1-C-03 

Nazwa angielska przedmiotu: Crystallography 

Typ przedmiotu: Obowiązkowy Poziom przedmiotu: Zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 1 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30K, 15L Punkty ECTS: 8 

Nazwiska prowadząch przedmiot: 
wykład: dr Krzysztof Ejsmont 
konwersatorium:  dr Bartosz Zarychta 
laboratorium: dr Krzysztof Ejsmont,,  dr Bartosz Zarychta 
Wymagania wstępne: Znajomość zagadnień z zakresu krystalochemii, geometrii, fizyki i chemii ciała 
stałego. 
Metody oceny: 
wykład: egzamin 
konwersatorium: kolokwium zaliczeniowe, ocenianie ciągłe 
laboratorium: wykonanie ćwiczeń zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć oraz zaliczenie 
sprawdzianów dotyczących tematyki ćwiczeń, ocenianie ciągłe 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie zagadnień z zakresu krystalografii geometrycznej, fizycznej oraz podstaw dyfraktometrii 
rentgenowskiej, która jest podstawowym narzędziem badawczym krystalografii. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład: całkowita liczba tygodni: 10 (3h tygodniowo), prezentacja multimedialna. 
Konwersatorium: całkowita liczba tygodni: 15 (2h tygodniowo), rozwiązywanie zadań problemowych z 
zakresu krystalografii 
Laboratorium: całkowita liczba tygodni: 3 (5h tygodniowo), samodzielne wykonywanie ćwiczeń 
obejmujących analizę rentgenostrukturalną 
Konsultacje: całkowita liczba tygodni: 15 (1h tygodniowo) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
(1) Sieci przestrzenne i krystaliczne oraz ich właściwości 
(2) Elementy symetrii  
(3) Grupy punktowe i przestrzenne  
(4) Symetria cząsteczek związków chemicznych 
(5) Budowa wewnętrzna kryształów a ich właściwości fizyczne i chemiczne  
(6) Budowa, obsługa i zastosowanie mikroskopu polaryzacyjnego 
(7) Badania morfologii kryształów przy uŜyciu metod optycznych pod kątem oceny przydatności 

próbki monokrystalicznej do pomiaru dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego 
(8) Warunki dyfrakcji, czynniki wpływające na natęŜenie rentgenowskich refleksów dyfrakcyjnych, 

budowa i obsługa automatycznego dyfraktometru rentgenowskiego 
(9) Zasady bezpiecznej pracy w laboratorium badań rentgenowskich 
(10) Zastosowania metody badania materii za pomocą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego 
(11) Krystalograficzne bazy danych oraz literatura jako źródła informacji niezbędne do analizy 

otrzymanych wyników badań strukturalnych 
(12) Opracowanie i weryfikacja wyników badań strukturalnych wykonanych za pomocą 

monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego 
(13) Inne techniki badawcze niezbędne do weryfikacji i oceny wyników badań strukturalnych 

  (14)  Perspektywy i kierunki rozwoju współczesnej krystalografii 
Efekty kształcenia: 
Ugruntowana wiedza na temat: sieci przestrzennych; sieci krystalicznych oraz ich właściwości; grup 
punktowych i przestrzennych; właściwości fizycznych i chemicznych kryształów. Umiejętność 
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wyznaczania symetrii cząsteczek związków chemicznych, podstawy teoretyczne i praktyczne 
pozwalające na wybór odpowiedniego kryształu, przeprowadzenia pomiaru dyfraktometrycznego oraz 
rozwiązania i udokładnienia struktury krystalicznej. 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi: 
(1) Definiować podstawowe pojęcia z zakresu krystalografii 
(2) Podać elementy symetrii oraz wyznaczyć punktową grupę symetrii dla prostych cząsteczek 

związków chemicznych 
(3) Scharakteryzować i wytłumaczyć zaleŜności pomiędzy budową wewnętrzną ciał stałych, a ich 

właściwościami fizykochemicznymi 
(4) Scharakteryzować i zastosować metodę badania materii za pomocą dyfrakcji promieniowania 

rentgenowskiego 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie: 
(1) Korzystać z mikroskopu polaryzacyjnego oraz monokrystalicznego dyfraktometru rentgenowskiego 
(2) Obsługiwać mikroskop polaryzacyjny oraz monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski  
(3) Oceniać przydatność próbek do pomiarów dyfraktometrycznych 
(4) Opracowywać wyniki badań strukturalnych wykonanych za pomocą monokrystalicznego 

dyfraktometru rentgenowskiego 
(5) Weryfikować wyniki badań strukturalnych wykonanych za pomocą monokrystalicznego 

dyfraktometru rentgenowskiego 
(6) Zinterpretować i krytycznie oceniać wyniki badań strukturalnych 
(7) Wyszukiwać dane literaturowe niezbędne do analizy otrzymanych wyników badań strukturalnych 
(8) Wykorzystywać inne techniki badawcze potrzebne do weryfikacji i oceny wyników badań 

strukturalnych 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: 
(1) Aktywnego i twórczego pogłębiania i zdobywania nowej wiedzy z zakresu krystalografii, jej 

perspektyw oraz kierunków rozwoju. 
  (2)  Postępowania zgodnego z zasadami BHP dotyczącymi naraŜenia zdrowia ze strony promieniowania 
jonizującego 
Zalecana literatura: 
(1) M. Van Meerssche, J. Feneau-Dupont „Krystalografia i chemia strukturalna”, PWN, Warszawa 

1984. 
(2) P. Luger „Rentgenografia strukturalna monokryształów”, PWN, Warszawa 1989. 
(3) Z. Bojarski, E. Łągiewka „Rentgenowska analiza strukturalna”, PWN, Warszawa 1988. 
(4) Z. Bojarski, H. Habla, M. Surowiec „Materiały do nauki krystalografii”, PWN, Warszawa 1986. 
(5) Z. Bojarski, M. Gigla, K. StróŜ, M. Surowiec „Krystalografia”, PWN, Warszawa 1996.  
(6) Z. Trzaska-Durski, H. Trzaska-Durska „Podstawy krystalografii strukturalnej i rentgenowskiej”, 

PWN, Warszawa 1994. 
(7) Z. Kosturkiewicz „Metody Krystalografii” Wydawnictwo UAM, Poznań 2000. 
(8) T. Penkala „Zarys krystalografii”, PWN, Warszawa 1983. 

 (9) J. Chojnacki „Elementy krystalografii chemicznej i fizycznej”, PWN, Warszawa 1971. 
Opracowali: dr Krzysztof Ejsmont, dr Bartosz Zarychta 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  SPEKTROSKOPIA 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-1-C-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Spectroscopy 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 1 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30K Punkty ECTS: 8 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Małgorzata Broda 
konwersatorium: dr hab. Małgorzata Broda 
Wymagania wstępne:  znajomość podstaw chemii teoretycznej i kwantowej 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studenta z podstawami teoretycznymi spektroskopowych metod analizy budowy związków 
chemicznych oraz praktyczne wykorzystanie wybranych metod (IR, NMR, UV-VIS) w ramach 
konwersatorium. 
Metody dydaktyczne: 
wykład i konwersatorium po 1.5 godz. tygodniowo przez 15 tygodni. Wykład w postaci prezentacji 
multimedialnych, konwersatorium  - praktyczne ćwiczenia interpretacji widm IR, NMR 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Podstawy ogólne spektroskopii molekularnej – natura i właściwości światła, kwantowo-mechaniczny 
opis cząsteczek, przejścia spektroskopowe. Spektroskopia rotacyjna – klasyczne ujęcie rotacji molekuł, 
kwantowo-mechaniczny opis ruchu rotacyjnego, widma rotacyjne, wyznaczanie długości wiązań 
chemicznych z widm rotacyjnych, reguły wyboru przejść rotacyjnych, widma rotacyjne cząsteczek 
wieloatomowych. Spektroskopia oscylacyjna – mechanika kwantowa oscylacji atomów w cząsteczce, 
oscylator harmoniczny, reguły wyboru przejść oscylacyjnych, oscylator anharmoniczny, wyznaczanie 
energii dysocjacji cząsteczki, przesunięcie izotopowe, drgania normalne, drgania aktywne w 
podczerwieni, częstości grupowe, obserwacja wiązań wodorowych przy pomocy widm IR, widma w 
podczerwieni ciał stałych. Spektroskopia Ramana – rozpraszanie światła połączone ze zmianą długości 
fali, rozpraszanie stokesowskie i antystokesowskie, rozpraszanie Rayleigha, polaryzowalność 
cząsteczek, teoria polaryzowalności Placzka, efekt Ramana, reguły wyboru w widmach ramanowskich, 
rotacyjne widmo Ramana, drgania aktywne w widmie Ramana, porównanie widm w podczerwieni i 
Ramana. Spektroskopia elektronowa – wzbudzenia elektronowe, przejścia elektronowe, energia przejść 
elektronowych, reguły wyboru w widmach elektronowych cząsteczek dwuatomowych, reguła Francka-
Condona, termy atomowe, sprzęŜenie spinowo-orbitalne Russela-Saundersa, reguły wyboru przejść 
elektronowych, termy molekularne, oznaczenia symetrii termów, reguły wyboru widm cząsteczek 
wieloatomowych, intensywność przejść elektronowych, prawdopodobieństwo absorpcji i emisji 
promieniowania, widmo elektronowe, klasyfikacja pasm w widmach elektronowych, przejścia d-d i CT. 
Spektroskopia emisyjna – fluorescencja i fosforescencja – zanik promienisty i bezpromienisty, 
wygaszanie emisji, mechanizm fluorescencji, przesunięcie stokesowskie, fluorofory, wydajność 
kwantowa fluorescencji, mechanizm fosforescencji, róŜnice pomiędzy fluorescencją a fosforescencją. 
Spektroskopia fotoelektronów – zjawisko fotoelektryczne, spektroskopia fotoelektronów w nadfiolecie 
UPES, spektroskopia fotoelektronów X – XPES, widma fotoelektronów, spektroskopia fotoelektronów 
do celów analizy chemicznej ESCA, elektrony Augera. Widma w polu magnetycznym – NMR – 
doświadczenie Sterna-Gerlacha, mechanika kwantowa momentu pędu, moment magnetyczny, 
właściwości jąder atomowych, spin, jądrowy moment magnetyczny, oddziaływanie magnetycznego 
momentu dipolowego z polem magnetycznym, częstość Larmora, rozszczepienie częstości spinowej 
protonu, spin jądrowy, przesunięcie chemiczne, ekranowanie jąder przez elektrony, sprzęŜenie spinowo-
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spinowe, rozszczepienie multipletowe, widma protonowe, multipletowość sygnałów . Spektroskopia 
elektronowego rezonansu paramagnetycznego – rodzaje centrów paramagnetycznych, moment 
magnetyczny elektronu, spinowy współczynnik magnetogiryczny, sprzęŜenie pomiędzy orbitalnym i 
spinowym momentem magnetycznym, warunki rezonansu, podstawowe zasady technik EPR. 
Efekty kształcenia: 
wiedza: - W wyniku zajęć student będzie w stanie wyjaśnić mechanizm otrzymywania omawianych w 
trakcie zajęć typów widm i scharakteryzować informacje w nich zawarte. 
umiejętności – W trakcie zajęć student nabiera umiejętności analizowania i interpretacji widm prostych 
cząsteczek.  
Zalecana literatura: 
1. J. Sadlej, Spektroskopia molekularna, PWN, Warszawa, 2002 
2. Z. Kęcki, Podstawy spektroskopii molekularnej, PWN, Warszawa, 1992 
3. Zieliński W., Rajca A., Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji     związków 
organicznych, WNT, Warszawa., 2000 
Opracowała: dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Chemia Biologiczna (ChB) 
 

 
Nazwa przedmiotu:  ENZYMOLOGIA 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-B-01 

Nazwa angielska przedmiotu: ENZYMOLOGY 

Typ przedmiotu: specjalistyczny Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15 W, 30 L Punkty ECTS: 8 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. inŜ  Paweł Kafarski 
konwersatorium: dr Jacek Lipok 
Wymagania wstępne: znajomośc biochemii 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin, studenci z dobrymi ocenami z konserwatorium mogą zostać zwolnieni z egzaminu 
konwersatorium: zaliczenie na podstawie kolokwiów 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Pokazanie metod badania kinetyki procesów enzymatycznych i wykorzystanie tej wiedzy uzupełnionej o 
inne techniki badawcze do definiowania mechanizmów reakcji enzymatycznych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład: klasyczny godzinny wykład 
Konwersatorium: praktyczne zastosowanie wiedzy wyniesionej z wykładu – rozwiązywanie zadanych 
problemów i przygotowanie prezentacji 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Na wykładach omówione zostaną sposoby opisu katalizy enzymatycznej, a mianowicie: formalizm 
Michaelita-Menten,  kinetyka reakcji wielosubstratowych, inhibicja i inhibitory, hamowanie reakcji 
enzymatycznej nadmiarem substratu i produktu i reakcje allosteryczne. Pokazane zostanąprzykładowe 
mechanizmy reakcji enzymatycznych – rola reszt katalitycznych i kofaktorów., a takŜe sposoby i 
techniki jakich uŜywa się w ich badaniu. 
Pierwsza część zajęć na konwersatorium polega na praktycznym ćwiczeniu metod analizy przebiegu 
reakcji enzymatycznej, wyznaczaniu stałych Michaelita, stałych inhibitorowych i stopnia 
kooperatywności enzymów allosterycznych. W drugiej części zajęć kaŜdy student , w porozumieniu z 
prowadzącym, wybiera jeden konkretny enzym i omawia przebieg katalizowanej redakcji w centrum 
aktywnym enzymu 
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Efekty kształcenia: 
Student powinien potrafić analizować kinetykę reakcji chemicznych i na tej bazie wyjaśniać  działanie 
dowolnego enzymu oraz proponować zaloŜenia do projektowania leków i środków ochrony roślin. 
Zalecana literatura: 
1. P. Mastalerz, Elementarna biochemia, wydawnictwo Chemiczne 2009 
2.  K. W. Szewczyk, Bilansowanie i kinetyka procesów biochemicznych, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, 2005 
Opracowali: Paweł Kafarski i Jacek Lipok  
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Nowoczesne materiały 
polimerowe 
 

 
Nazwa przedmiotu:  MATERIAŁY POLIMEROWE POWSZECHNEGO 
STOSOWANIA 
 

Kod przedmiotu: 
 

Nazwa angielska przedmiotu: Commonly used polymer materials 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 0 K, 0L  Punkty ECTS: 3 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Marzena Białek 
Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu chemii polimerów 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Uzyskanie wiedzy o materiałach polimerowych stosowanych we współczesnym świecie, w tym 
szczególnie o materiałach na bazie polimerów wielkotonaŜowych  

Metody dydaktyczne: wykład 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wprowadzenie. Porównanie polimerów i innych materiałów stałych. Ogólna charakterystyka związków 
wielkocząsteczkowych. Budowa chemiczna i fizyczna polimerów, i jej wpływ na właściwości. Dodatki i 
środki pomocnicze w polimerach. Metody oceny własności materiałów polimerowych. Metody 
przetwórstwa materiałów polimerowych.. Klasyfikacja materiałów polimerowych.  Charakterystyka 
wybranych materiałów polimerowych (PE, PP, PVC, PS, PUR, PA i inne). Obszary zastosowań 
materiałów polimerowych. 
Efekty kształcenia: 
Student powinien umieć wyjaśnić wpływ budowy chemicznej i fizycznej polimerów na właściwości 
materiałów polimerowych, wyjaśnić wpływ dodatków i modyfikatorów na właściwości uŜytkowe 
polimerów,  wymienić i scharakteryzować podstawowe grupy materiałów polimerowych pod kątem ich 
przetwórstwa, właściwości uŜytkowych i zastosowań. 
Zalecana literatura: 
1. I. Gruin, Materiały polimerowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003 
2. L. A. Dobrzański, Niemetalowe Materiały InŜynierskie, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 
2008 
3. K. Czaja, Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005 
4. M. Obłój-Muzaj, B. Świerz-Motysia, B. Szabłowska, Polichlorek winylu, WNT, Warszawa 1997 
5. J. F. Rabek, Współczesna wiedza o polimerach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 
Opracowała: dr hab. Marzena Białek 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  WPROWADZENIE DO PRACY NAUKOWEJ 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-C-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Introduction to research work 
 

Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: Zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30L Punkty ECTS: 3 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
laboratorium: dr hab.Krzysztof Szczegot, prof. UO 
Wymagania wstępne: Znajomość chemii na poziomie licencjatu 

Forma i warunki zaliczenia: 
laboratorium: Opracowanie literatury z zakresu pracy magisterskiej, sformułowaniem tematu pracy 
magisterskiej „w zarysie”, sformułowaniem celu i programu pracy oraz opisem metodyki badań i metod 
badawczych. Wygłoszenie komunikatu 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Celem zajęć jest nauczenie studentów podejmowania spójnego logicznie i przemyślanego toku działań, 
począwszy od postawienia problemu i zebrania informacji, poprzez skonstruowanie eksperymentu, 
dobór technik i jego przeprowadzenie, opracowania wyników i ich prezentacji. 

Metody dydaktyczne: Ćwiczenia laboratoryjne (15 tygodni, 30 godzin), konsultacje (1 godzina/tydzień) 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Poprawne rozwiązywanie problemów naukowych rodzi konieczność posługiwania się określoną 
metodologią. Szczegółowo omawiany będzie takŜe proces zbierania i weryfikacji wyników, ich dyskusja 
i formułowanie wniosków. Wyrobienie umiejętności wyszukiwania istotnych merytorycznie informacji z 
róŜnych źródeł literaturowych; tematyczne bazy danych: Chemical Abstracts, Current Contents, CAB 
SCI, Beilstein; korzystanie z komputerowych baz danych dostępnych w sieci Internetu; korzystanie z 
literatury źródłowej. Wyrobienie umiejętności konstruowania eksperymentu chemicznego. Zapoznanie 
studentów z technikami laboratoryjnymi wykorzystywanymi w toku realizacji pracy magisterskiej. 
Zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania wystąpień – relacji z prowadzonych badań i 
prezentacji wyników – wystąpienia studenckie. 
Efekty kształcenia:  
Nabycie umiejętność: samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia literatury tematycznie związanej z 
zakresem pracy magisterskiej; opanowanie umiejętności planowania i wykonania eksperymentu; 
obserwacji zjawisk i ich interpretacji na gruncie chemii; opracowania wyników badań i ich prezentacji. 
Zalecana literatura: 
1. January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych – przewodnik  

praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003. 
2.   Artykuły naukowe z zakresu tematyki pracy magisterskiej.  
Opracował: Krzysztof Szczegot 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie  

 
Nazwa przedmiotu:  WPROWADZENIE DO PRACY NAUKOWEJ 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-C-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Introduction to research work 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30L Punkty ECTS: 3 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
laboratorium: prof. dr hab. Volodymyr Oliynyk 

Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
laboratorium: ocenianie ciągłe za aktywny udział studentów w zajęciach i wypowiedzi ustne na tematy, 
będące przedmiotem dyskusji, oraz w ostatnim miesiącu zajęć 2 oceny za: 1) projekt „Moja przyszła 
praca magisterska” i 2) jego prezentację. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: Nauczenie studentów podejmowania spójnego logicznie i przemyślanego 
toku działań, począwszy od postawienia problemu i zebrania informacji, poprzez skonstruowanie 
eksperymentu, dobór technik i jego przeprowadzenie, a skończywszy dyskusją wyników i napisaniem 
pracy magisterskiej. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady oraz ćwiczenia z zakresu treści merytorycznych przedmiotu przez pierwsze 11 tygodnie zajęć. 
Ćwiczenia umiejętności wygłaszania referatów oraz prowadzenia dyskusji naukowej − następne 4 
tygodnie. 2 godziny tygodniowo. Konsultacje od 8 do 15 tygodnia zajęć, 1 godzina tygodniowo. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
I. Metodologia nauk empirycznych. Miejsce i rola modeli i teorii w badaniach empirycznych. Etapy 

postępowania badawczego: sformułowanie problemu badawczego, konstruowanie i organizacja 
badań, analiza danych, tworzenie hipotez i ich weryfikacja,  wnioskowanie. Etyka w badaniach 
naukowych. Problem pozornej naukowości procedur badawczych. Ochrona wartości intelektualnych. 

II. Przebieg procesu badawczego na przykładzie wybranego tematu pacy magisterskiej. Wyszukiwanie i 
analiza informacji naukowej: źródła informacji, narzędzia do poszukiwania informacji. Metoda 
eksperymentu chemicznego. Dobór metod i technik badawczych (analiza przykładów). 

III. Publikacje naukowe. Struktura pracy magisterskiej. Zasady przygotowywania wystąpień publicznych: 
prezentacja graficzna, sposoby i rodzaje argumentowania. Wygłoszenie prezentacji i dyskusja 
naukowa. 

Efekty kształcenia: 
Umiejętność samodzielnego analizowania problemu naukowego i konstruowania własnego projektu 
badawczego. Kompetencje w stosowaniu zdefiniowanych metod badawczych w pracy magisterskiej. 
Studenci potrafią: posługiwać się większością narzędzi do wyszukiwania istotnych merytorycznie 
informacji z róŜnych źródeł literaturowych; analizować otrzymane dane i konfrontować je z własnymi 
wynikami; przygotować i wygłosić prezentację, broniąc swoich racji naukowych. 
Zalecana literatura: 
1. Edgar Bright Wilson, Jr., Wstęp do badań naukowych (tł. J. Kowalski et al.), PWN, Warszawa,    

1968. 
2. Tadeusz Teofil Kaczmarek, Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską, 

Warszawa, 2009, http://www.kaczmarek.waw.pl/wpcontent/uploads/2009/10/poradnik_2009_tk.pdf 
Opracował: prof. dr hab. Volodymyr Oliynyk 
 
 
 
 
 



 55 

 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  WPROWADZENIE DO PRACY NAUKOWEJ 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-C-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Introduction to research work 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30L  Punkty ECTS: 3 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
laboratorium: prof. dr hab. inŜ. Piotr P. Wieczorek, dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO 

Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
laboratorium: opracowanie zarysu pracy magisterskiej i prezentacja na seminarium 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Umiejętność formułowania problemów badawczych na bazie przeglądu literatury i zdolność ich 
rozwiązywania (dobór sposobów i metod). 
Metody dydaktyczne: 
Omawianie zagadnień z zakresu literatury naukowej, jej wyszukiwania i doboru. Praca z literatura 
naukową oraz dyskusje na ten temat. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Poprawne rozwiązywanie problemów naukowych rodzi konieczność posługiwania się określoną 
metodologią. Celem zajęć jest nauczenie studentów podejmowania spójnego logicznie i przemyślanego 
toku działań, począwszy od postawienia problemu i zebrania informacji, poprzez skonstruowanie 
eksperymentu, dobór technik i jego przeprowadzenie. Szczegółowo omawiany będzie takŜe proces 
zbierania i weryfikacji wyników, ich dyskusja i formułowanie wniosków. Wyrobienie umiejętności 
wyszukiwania istotnych merytorycznie informacji z róŜnych źródeł literaturowych; tematyczne bazy 
danych: Chemical Abstracts, Current Contents, CAB SCI, Beilstein; korzystanie z komputerowych baz 
danych dostępnych w sieci Internetu; korzystanie z literatury źródłowej. Wyrobienie umiejętności 
konstruowania eksperymentu. Zapoznanie studentów z technikami laboratoryjnymi wykorzystywanymi 
w toku realizacji pracy magisterskiej. Zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania wystąpień – 
relacji z prowadzonych badań i prezentacji wyników – wystąpienia studenckie. 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność doboru, analizy i opracowania literatury z zakresu pracy magisterskiej, sformułowania 
tematu pracy magisterskiej „w zarysie”, sformułowania celu i programu pracy oraz nakreślenia opisu 
metodyki badań i metod badawczych.  
Zalecana literatura: 
January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych – przewodnik 
praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003. 
Opracował: Prof. dr hab. inŜ. Piotr P. Wieczorek 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Chemia Nowych Materiałów 
(ChM) 

 
Nazwa przedmiotu:  Wykład monograficzny: POLIMERY SPECJALNEGO 
STOSOWANIA II 
 

Kod przedmiotu: 
(7-D2-3-P-
WM01) 
 

Nazwa angielska przedmiotu: Specialty polymers II 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W Punkty ECTS: 3 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. Andrzej Dworak 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi materiałami polimerowymi o 
zastosowaniach specjalnych.   
Metody dydaktyczne: 
30 godzin wykładu 
Konsultacje wg potrzeb słuchaczy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Studenci zapoznają się z metodami otrzymywania, właściwościami i wymaganiami materiałów 
polimerowych o zastosowaniach specjalnych.  
Omówione zostaną polimery będące podstawą otrzymania wysokowytrzymałych tworzyw 
konstrukcyjnych, szczególnie dla zastosowań w lotnictwie i badaniu przestrzeni kosmicznej, polimery 
dla elektroniki i przetwarzania informacji, polimery przyjazne środowisku, polimery otrzymywane ze 
źródeł odnawialnych, nowe polimerowe formy węgla (nanorurki, grafen, fullereny). Przedstawione 
zostaną metody otrzymywania i charakterystyki takich polimerów i otrzymanych z nich materiałów oraz 
dziedziny ich zastosowań. 
Efekty kształcenia: 
Wiedza z zakresu nowoczesnych materiałów polimerowych o specjalnym stosowaniu, łącznie z 
metodami ich otrzymywania, właściwościami i wymaganiami stawianymi takim materiałom. 
Zalecana literatura: 
1. „Chemia polimerów” tom III pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka  
2. „Współczesna wiedza o polimerach” J. F. Rabek 
3. Encyclopaedia of polymer science and engineering, 2nd edition, volume 1, Jacqueline I. Kroschwitz, 
editors H. F. Mark, N. M. Bikales, C. G. Overberger and G. Menges, John Wiley & Sons, Chichester, 
1985. 

 4. G. Inzelt, Conducting polymers: a new era in electrochemistry - Wynik z Google Books, Springer, 
Berlin Heidelberg 2008 

 5. Macromolecular Enginnering, ed. K. Matyjaszewski, Y. Gnanou, L. Leibler, Wiley-VCH Weinheim, 
Germany, 2007 
Opracował: prof. dr hab. Andrzej Dworak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChM  

 
Nazwa przedmiotu:  MATERIAŁY POLIMEROWE W MEDYCYNIE 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-3-P-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Polymer materials in medicine 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30K Punkty ECTS: 5 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. Andrzej Dworak 
konwersatorium: prof. dr hab. Andrzej Dworak 
Wymagania wstępne: brak 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach i  wygłoszenia 
referatu. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowoczesnymi materiałami polimerowymi stosowanymi 
w chirurgii, stomatologii, okulistyce, kardiologii, ortopedii oraz w farmacji. Wiedza ta obejmuje 
zarówno polimery syntetyczne jak i naturalne oraz tworzywa z nich uzyskane.   
Metody dydaktyczne: 30 godzin wykładu 
30 godz. konwersatorium 
Konsultacje wg potrzeb słuchaczy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Studenci zapoznają się z metodami otrzymywania, właściwościami i wymaganiami materiałów 
polimerowych stosowanych w farmacji i medycynie.  
Omówione zostaną polimery naturalne i syntetyczne oraz tworzywa uŜywane do wytwarzania sprzętu 
pomocniczego stosowanego w medycynie (strzykawki, węŜe, wenflony, dreny, wzierniki etc.) oraz 
materiały polimerowe do długotrwałego kontaktu z zewnętrznymi i wewnętrznymi częściami organizmu 
np. stosowanymi w stomatologii (protezy i wypełnienia), okulistyce (soczewki kontaktowe, okulary), 
ortopedii (protezy kończyn), kardiologii (stawy, stenty, naczynia krwionośne, sztuczne zastawki i 
sztuczne serce) i chirurgii (nici chirurgiczne, kleje, cementy kostne, implanty). Studenci zostaną 
zapoznani z konstrukcyjnymi materiałami polimerowymi wykorzystywanymi do budowy urządzeń, 
narzędzi i części aparatury medycznej oraz materiałami stosowanymi w diagnostyce medycznej. Szeroko 
zostaną omówione polimery wykorzystywane w farmacji jako osłonki i środki do przenoszenia i 
uwalniania leków. Wykład zostanie uzupełniony zwiedzaniem ośrodków specjalizujących się w 
badaniach i produkcji urządzeń dla medycyny z wykorzystaniem polimerów. 
Efekty kształcenia: 
Wiedza z zakresu nowoczesnych materiałów polimerowych stosowanych w medycynie i farmacji, 
łącznie z metodami ich otrzymywania, właściwościami i wymaganiami stawianymi takim materiałom. 
Zalecana literatura: 
„Chemia polimerów” tom III pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka  
2. „Współczesna wiedza o polimerach” J. F. Rabek 
3. „Encyclopedia of biomaterials and biomedical engineering”, ed.  G.E. Wnek i G.L. Bowlin, Informa 
Healthcare, New York, London  
4. E. Olędzka, M. Sobczak, W.L. Kołodziejski , Polimery Nr 11-12, str. 795 (2007) 
5. M. Sobczak, E. Olędzka, W.L. Kołodziejski , R. Kuźmicz, Polimery Nr 6, str. 411 (2007) 
6. www.tworzywasztuczne.yoyo.pl 
Opracował zespół w składzie: prof. dr hab. Andrzej Dworak, mgr inŜ. Barbara Robak, dr Alicja Utrata-
Wesołek, dr Barbara Mendrek 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB 

 
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: MECHANIZMY DZIAŁANIA 
PESTYCYDÓW  
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-3-B-WM01 

Nazwa angielska przedmiotu: Pesticides’ mode of action 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W Punkty ECTS: 5 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO 
Wymagania wstępne: zaliczenie zajęć z chemii organicznej i biochemii, wskazane zaliczenie zajęć z 
podstaw chemii medycznej 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z róŜnorodnością pestycydów stosowanych w praktyce 
rolniczej i przechowalnictwie, zarówno ze względu na strukturę, jak i mechanizm działania. WaŜne jest 
uzmysłowienie im podstaw selektywności opartych na ingerencji w procesy metaboliczne specyficzne 
dla poszczególnych grup organizmów szkodliwych w procesie produkcji Ŝywności – głównie chwastów, 
owadów i roztoczy oraz grzybów.  
Metody dydaktyczne: 
wykład 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Podział środków ochrony roślin, zagadnienia ogólne – dawki skuteczne, klasy toksyczności, ogólne 
mechanizmy toksyczności związków dla organizmów Ŝywych. Herbicydy – selektywność wobec roślin 
jednoliściennych i dwuliściennych, regulatory wzrostu roślin (2,4-D, 2,4,5-T, MCPA, dicamba), związki 
ingerujące w fotosyntezę (bipirydyny, triazyny, fenylomoczniki), inhibitory syntezy karotenu (amitrol), 
inhibitory biosyntezy aminokwasów (glifozat, glufozynat, sulfonylomoczniki, imidazolinony), inhibitory 
biosyntezy kwasów tłuszczowych (aryloksyfenoksypropioniany i cykloheksanodiony) i terpenów 
(fosmidomycyna). Insektycydy – zarys historyczny, związki naturalne (nikotyna, rotenoidy), chlorowane 
węglowodory, związki fosforoorganiczne, karbaminiany, pyretroidy naturalne i syntetyczne, inhibitory 
syntezy chityny (benzoilomoczniki), analogi hormonów juwenilnych, inhibitory receptora 
ekdysteroidowego (diacylohydrazyny), feromony, repelenty (DEET), azadiraktyna, biopreparaty: 
Bacillus thuringensis i δ-endotoksyny, bakulorirusy. Fungicydy – zarys historyczny: związki o szerokim 
mechanizmie działania – siarka i jej proste pochodne, związki miedzi, cyny i ołowiu, ditiokarbaminiany, 
inhibitory syntezy kwasów nukleinowych (izoksazole, karboksamidy, strobiluriny), inhibitory 
polimeryzacji tubuliny (benzymidazole, toluamidy), inhibitory fosforylacji oksydacyjnej 
(oksazolidynodiony, cyjanoimidazole), inhibitory syntezy ergosterolu (piperazyny, imidazole, triazole, 
tiokarbaminiany), fungicydy zaburzające syntezę lub funkcję błon komórkowych (ditiolany, tiadiazole), 
związki ingerujące w procesy sygnałowe i stymulujące reakcje obronne roślin. Rośliny transgeniczne – 
gatunki stosowane w rolnictwie, metodyka produkcji, kierunki rozwoju. Przemysł środków ochrony 
roślin na świecie i w Polsce – wielkość i struktura produkcji, wiodące firmy agrochemiczne. 
Efekty kształcenia: 
Zrozumienie podstaw molekularnych działania pestycydów, ich toksyczności i selektywności. 
Zrozumienie korzyści wynikających z ich stosowania i zagroŜeń dla zdrowia ludzi i organizmów 
poŜytecznych. Zrozumienie działania roślin modyfikowanych genetycznie (GMO). Umiejętność 
wyjaśniania korzyści zagroŜeń wynikających ze stosowania pestycydów i GMO laikom.  
Zalecana literatura: 
Literatura obowiązkowa: 
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1. Jørgen Stenersen, Chemical Pesticides: Mode of Action and Toxicology, CRC Press, Boca Raton, 
2004. 

2. BieŜąca literatura naukowa, artykuły przeglądowe, np. w: Pesticide Biochemistry and Physiology, 
Pest Management Science. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Tadeusz Praczyk, Grzegorz Skrzypczak, Herbicydy, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze  
i Leśne, Poznań, 2004.  

2. Wojciech Goszczyński, Zoocydy w ochronie roślin, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1993.  
3. Zbigniew Borecki, Fungicydy stosowane w ochronie roślin, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa, 1984. 
4. Tadeusz Banaszkiewicz, Chemiczne środki ochrony roślin: zagadnienia ogólne, Wydawnictwo         
      Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2003.  
      Strony internetowe: np. http://www.pesticideinfo.org/Index.html 
Opracował: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO 
 
 
 
 
 

 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Chemia z biologią (ChN) 
 

 
Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY FILOGENETYKI 
 

Kod przedmiotu: 
 

Nazwa angielska przedmiotu: Essential phylogenetics 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W,  15K Punkty ECTS: 1 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. Jerzy Lis 
konwersatorium: prof. dr hab. Jerzy Lis 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie pisemne w formie testu (na ocenę) 
konwersatorium: zaliczenie konwersatoriów (na ocenę) w postaci pracy semestralnej przedstawionej w 
formie pokazu multimedialnego. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Poznanie podstawowych pojęć z zakresu systematyki, klasyfikacji i taksonomii; poznanie metod 
rekonstrukcji filogenezy. Umiejętność wartościowania i analizy cech uŜytych do tworzenia hipotez 
filogenetycznych.  
Zrozumienie metod filogenetyki molekularnej. Umiejętność wykorzystania technik komputerowych w 
procesie rekonstrukcji filogenezy. Umiejętność prezentacji pracy semestralnej w postaci pokazu 
multimedialnego. 
Metody dydaktyczne:  
Wykład ilustrowany pokazem multimedialnym,  indywidualne prezentacje prac studentów  w trakcie 
konwersatoriów (przedstawianych w formie pokazu multimedialnego), dyskusja. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Systematyka a klasyfikacja. Koncepcje gatunku. Rozwój teorii klasyfikacji oraz jej naturalność (od 
mono– do polifiletyzmu). Pojęcie taksonomii oraz jej typy: klasyczna, fenetyczna, ewolucyjna, 
filogenetyczna i molekularna. Cechy w klasyfikacji, homologia i homoplazja oraz znaczenie tych zjawisk 
dla tworzenia klasyfikacji. Zastosowanie metod molekularnych w analizach filogenetycznych. Techniki 
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analizy fenetycznej oraz filogenetycznej – algorytmy, kryteria, tworzenie drzew oraz ich testowanie. 
Zastosowanie technik komputerowych do rekonstrukcji filogenezy. 
Genomy mitochondrialne i jądrowe oraz ich znaczenie dla badań filogenetycznych. Banki danych 
genetycznych w Polsce i na świecie oraz ich znaczenie dla rekonstrukcji filogenezy. Zegar molekularny a 
dane kopalne. MoŜliwości wykorzystania materiałów kopalnych do analiz materiału genetycznego. 
Analizy filogenetyczne w oparciu o dane morfologiczne i molekularne na wybranych przykładach. 
 
Efekty kształcenia: 
WIEDZA 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: 
- scharakteryzować rozwój teorii klasyfikacji; 
- definiować pojęcie grup naturalnych i sztucznych w klasyfikacji organizmów; 
- objaśniać pojęcia takie, jak systematyka, klasyfikacja, taksonomia, filogeneza, grupy monofiletyczne, 
grupy parafiletyczne, grupy polifiletyczne; 
- wytłumaczyć róŜnice pomiędzy teoretycznymi podstawami taksonomii klasycznej, fenetycznej, 
ewolucyjnej, filogenetycznej i molekularnej; 
- zdefiniować koncepcje gatunku w filogenezie (typologiczną, morfologiczną, biologiczną i ewolucyjną); 
- opisać podstawy filogenetyki molekularnej, ze szczególnym wytłumaczeniem wykorzystania sekwencji 
DNA do analiz umoŜliwiających określania pokrewieństw między organizmami; 
- prawidłowo nazywać typy cech wykorzystywanych w filogenetyce; 
- wymieniać typy homologii i homoplazji w procesach rekonstrukcji filogenezy organizmów; 
- zdefiniować zasady tworzenia drzew filogenetycznych. 
UMIEJĘTNOŚCI 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć: 
- zaklasyfikować określone cechy do grupy cech homologicznych lub homoplastycznych; 
- określić wartość cechy do badań filogenetycznych; 
- abudowac proste drzewo 
- wykazać znaczenie cech molekularnych (sekwencji DNA) dla tworzenia klasyfikacji określonych grup 
organizmów; 
- zastosować techniki komputerowe do rekonstrukcji filogenezy; 
- zastosować odpowiednie programy komputerowe do odpowiednich analiz filogenetycznych; 
- wykorzystywać dane  internetowe (sekwencje DNA zawarte w tzw. bankach danych genetycznych) do 
analiz filogenomicznych; 
- stworzyć proste drzewo filogenetyczne dla wybranej grupy organizmów. 
Zalecana literatura: 

Literatura podstawowa: 

1. Matile L., Tassy P., Goujet D. Wstęp do systematyki zoologicznej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 
1993. 

2. Wägele J.-W. Foundations of Phylogenetic Systematics. Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, 
2005. 

3. Xiong J. Podstawy bioinformatyki. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 
2009. 

4. Brown T.A. Genomy. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2009. 
5. Higgs P.G., Attwood T.K. Bioinformatyka i ewolucja molekularna. Wyd. Nauk. PWN, 

Warszawa, 2008. 
Literatura uzupełniająca: 

6. Wheeler Q.D. (ed.). The New Taxonomy. CRC Press, Boca Raton – London – New York, 2008. 
7. Pilot M., Rutkowski R. Zastosowanie metod molekularnych w badaniach ekologicznych. 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 2005. 
8. Freeland J.R. Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008. 

      9.    Słomski R. (red.). Przykłady analiz DNA. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań, 2004 
Opracował: prof. dr hab. Jerzy Lis  
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność:  
Chemia z Biologią, specjalność nauczycielska 
(ChN) 

 
Nazwa przedmiotu:  BIOTECHNOLOGIA I INśYNIERIA GENETYCZNA 
 

Kod przedmiotu: 
 

Nazwa angielska przedmiotu: Genetic Engineering 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30L Punkty ECTS: 2 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Maciej Wieczorek 
laboratorium: mgr Anna Pańczyszyn 
Wymagania wstępne: znajomość podstaw biochemii i biologii molekularnej 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
laboratorium: testy cząstkowe, końcowe kolokwium 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
• zapoznanie się z najwaŜniejszymi enzymami stosowanymi w inŜynierii genetycznej; 
• poznanie schematu klonowania i izolacji rekombinowanego klonu; 
• zapoznanie się z budową, konstrukcją i izolacją rekombinowanych wektrów; 
• zapoznanie się z wektorami ekspresyjnymi, ich budową i regulacją ekspresji genu; 
• poznanie metod mutagenezy ukierunkowanej; 
• zapoznanie się z detekcją i analizą sklonowanych genów i ich produktów (zielone białko 
fluorescencji); 
• zapoznanie się z interferencją RNA; 
• zapoznanie się z mikromacierzami DNA; 
• praktyczne zaznajomienie się z izolacją plazmidowego DNA, trawieniem enzymami 
restrykcyjnymi i analizą DNA w Ŝelu agarozowym; 
• praktyczne zaznajomienie się z ukompetentnianiem bakterii i transformacją bakterii 
plazmidowym DNA; 
• praktyczne zaznajomienie się z izolacją DNA roślinnego metodą MICRO C-TAB; 
• praktyczne zaznajomienie się z indukcją ekspresji genu i izolacją jego produktu białkowego 
Metody dydaktyczne:  
wykład: 2 godz/tydzień, 15 tygodni; 
filmy dydaktyczne dostępne w Internecie; 
konsultacje: dla chętnych w godzinach dyŜuru; 
praca w laboratorium: 2 godz/tydzień, 15 tygodni; 
wstępne omówienie podstawy teoretycznej zaplanowanego doświadczenia; 
wykonanie doświadczenia w grupach dwuosobowych lub trzyosobowych; 
omówienie i interpretacja uzyskanych wyników 
Metody oceny: 
pisemny egzamin testowy sprawdzający wiedzę przekazaną na wykładach i ćwiczeniach 
laboratoryjnych; moŜliwość ustnego poprawienia oceny o 0,5 stopnia; 
terminy zapisów na egzaminy i sesji egzaminacyjnych: uzgodnione na ostatnim wykładzie; 
obserwacja pracy studenta w laboratorium; 
sprawdziany cząstkowe, pisemne i/lub ustne wiedzy nabytej w laboratorium; 
kolokwium zaliczeniowe z całości wiedzy nabytej w laboratorium: termin uzgodniony na 
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przedostatnich ćwiczeniach. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
wykład: 

podstawowy mechanizm działania ligazy DNA, polimerazy DNA, odwrotnej transkryptazy, 
egzonukleazy, transferazy polinukleotydowej, kinazy nukleotydowej i fosfatazy; 
mechanizm działania enzymów restrykcyjnych: swoistość substratowa, rodzaj produktów; 
budowa i konstrukcja rekombinowanych wektorów: ori, markery selekcyjne, miejsca 
restrykcyjne; 
przykłady wektorów bakteryjnych i fagowych: pBR322, pUC, fag λ , fag M13; 
transformacja bakterii i przykład mikrobiologicznej izolacji rekombinowanego klonu; 
konstrukcja wektorów ekspresyjnych: operon laktozowy, promotor lac i trp, induktory;  
projektowanie ułatwionej izolacji produktu białkowego: fuzja z oligo-his, GST, MBP, zielonym 
białkiem fluorescencji, rekombinowane komórki gospodarza: szczep E.coli BL-21-RIL; 
mutageneza ukierunkowana: metoda wymiany nukleotydu, metoda kasetowa, chemiczna synteza 
DNA; 
detekcja i analiza rekombinowanych białek: western-blotting, znakowane przeciwciała, 
spektroskopia mas; 
regulacja ekspresji genów poprzez interferencję RNA; 
wprowadzenie do mikromacierzy DNA: porównanie ekspresji genów w róŜnych tkankach; 
laboratorium: 

izolacja plazmidowego DNA  z hodowli bakteryjnych; trawienie plazmidowego DNA enzymami 
restrykcyjnymi i elektroforetyczna analiza DNA w Ŝelu agarozowym; izolacja kwasów 
nukleinowych z Ŝelu agarozowego; ukompetentnianie bakterii; transformacja bakterii 
plazmidowym DNA; izolacja DNA roślinnego metodą MICRO C-TAB; indukcja ekspresji 
genów w bakteriach rekombinowanych; izolacja produktu ekspresji genu; oczyszczanie białka 
rekombinowanego metodą chromatografii metalo-powinowactwa; analiza poszczególnych 
etapów uzyskiwania białka rekombinowanego poprzez elektroforetyczny rozdział w Ŝelu 
poliakrylamidowym. 
Efekty kształcenia: 
student potrafi przeprowadzić izolację plazmidowego DNA z bakterii oraz genomowego DNA z 
tkanek roślinnych; umie  planować i weryfikować składanie prób do trawienia enzymami 
restrykcyjnymi; potrafi wykonać ukompetentnianie i transformację bakterii plazmidowym DNA; 
potrafi wykonać procedurę izolacji i oczyszczania białka rekombinowanego; student potrafi 
zaplanować klonowanie genu do wektora ekspresyjnego, wybrać odpowiedni system 
ekspresyjny i szczep bakteryjny do uzyskiwania białek rekombinowanych; potrafi analizować 
poszczególne etapy uzyskiwania białka rekombinowanego po rozdziale w Ŝelu 
poliakrylamidowym i ocenić wydajność poszczególnych etapów oczyszczania białek.  
Zalecana literatura: 
1. Berg J.M, Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemia, PWN, Warszawa, 2009; 
2. Turner P.C. et al. Biologia molekularna. Krótkie wykłady, PWN, 2007; 
3. Baj J. i Markiewicz Z., Biologia molekularna bakterii, PWN, 2006; 
4. Buchowicz J. Biotechnologia molekularna, PWN, 2009; 
5. Staroń A. et al., (2008) Nadprodukcja i oczyszczanie rekombinowanych, heterologicznych 
białek w komórkach Escherichia coli” Post. Mikrobiol. 47, 83-95; 
6.  Internet                     
Opracowali: Maciej Wieczorek i Anna Pańczyszyn 
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PRZEDMIOTY DO WYBORU -  studia II stopnia 

 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  ANALIZA POLIMERÓW 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Polymer Analysis 

Typ przedmiotu: fakultatywny, dowolnego wyboru Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 15K Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Marek Sudoł 
konwersatorium: dr Marek Sudoł 
Wymagania wstępne: znajomość metod syntezy polimerów i kierunków ich zastosowania 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę, 1 kolokwium zaliczeniowe 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę, opracowanie sprawozdań z ćwiczeń z analizy spektralnej i 
termicznej polimerów i ich zaliczenie, 1 kolokwium 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z szybkimi metodami analizy identyfikacyjnej 
polimerów oraz z klasycznymi i instrumentalnymi metodami identyfikacji, ze sposobami rozdziału 
tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych na składniki, ich oznaczeniami jakościowymi i 
ilościowymi. Zaznajomienie studentów ze współczesnymi technikami analizy fazowej, strukturalnej i 
identyfikacyjnej polimerów. 
Metody dydaktyczne: prezentacja multimedialna treści merytorycznych przedmiotu w formie wykładu 
(2 godz./tydz.), zbiorowe rozwiązywanie problemów analitycznych: interpretacja termogramów DSC i 
identyfikacja spektralna polimerów w ramach konwersatorium (2 godz./tydz.) 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Adaptacja znanych metod klasycznych w analizie identyfikacyjnej homopolimerów, kopolimerów i 
polimerowych materiałów kompozytowych. Próba spalania, odczyn i skład produktów termicznej 
dekompozycji polimerów. Specyficzne reakcje chemiczne w identyfikacji poszczególnych rodzajów grup 
funkcyjnych. Metody chemiczne i fizyczne separacji składników kompozytów polimerowych i mieszanin 
homopolimerów. Chemiczne metody wyodrębniania i oznaczania ilościowego modyfikatorów, 
zmiękczaczy, napełniaczy i domieszek uszlachetniających zawartych w polimerach. Instrumentalne 
metody analizy identyfikacyjnej polimerów i domieszek. Systematyka metod spektroskopowych. 
Zastosowanie spektrometrii absorpcyjnej podczerwieni (FTIR) w analizie identyfikacyjnej oraz 
strukturalnej polimerów. Metody preparacji próbek do badań spektralnych. Analiza morfologii 
polimerów: oznaczanie składu fazowego, stopnia krystaliczności i stopnia przestrzennego 
uporządkowania makrołańcuchów metodami spektralnymi (FTIR, NMR) i analizy termicznej (DSC, 
TGA). Oznaczanie stopnia rozgałęzienia polimerów liniowych i ich taktyczności. Metody rozkładu 
składu kopolimerów etylen/1-olefina. Zastosowanie spektrometrii NMR-1H i NMR-13C w badaniach 
strukturalnych polimerów i oznaczania składu ilościowego kopolimerów. MoŜliwości zastosowania 
spektrometrii masowej (MS) w analizie tworzyw sztucznych. Systematyka metod chromatograficznych 
stosowanych w analizie polimerów (GC, HPLC i GPC). Oznaczanie średnich mas molowych i ich 
rozkładów (dystrybucji) metodą chromatografii Ŝelowej (GPC). Współczesne techniki analityczne oparte 
na sprzęŜonych układach analitycznych (GC-MS, GC-FTIR). 
Efekty kształcenia:  
Student zna podstawy teoretyczne poszczególnych metod analizy klasycznej i instrumentalnej, mogących 
mieć zastosowanie praktyczne w analizie polimerów. Student potrafi dobierać odpowiednie metody 
rozdziału tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych na składniki oraz potrafi dobierać 
odpowiednie metody ich identyfikacji i oznaczeń ilościowych. Potrafi ocenić moŜliwości analityczne 
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poszczególnych metod instrumentalnych w zakresie identyfikacji polimerów i jego modyfikatorów. Ma 
świadomość które z metod nadają się do identyfikacji polimerów poprzez identyfikację 
charakterystycznych grup funkcyjnych, a które moŜna wykorzystać w analizie strukturalnej do określania 
stopnia rozgałęzienia łańcucha głównego, konformacji, taktyczności, stopnia krystaliczności polimerów i 
innych elementów morfologii.  
Zalecana literatura: 
1. Praca zbiorowa: „Analiza polimerów syntetycznych”, WNT, Warszawa 1991.  
2. Floriańczyk Z., Penczek S., „Chemia polimerów”, t. 2, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 1997. 
3. Minczewski J., Marczenko Z., „Chemia analityczna” t. 3, PWN, Warszawa 1986. 
4. Szczepaniak W., „Metody instrumentalne w analizie chemicznej”, PWN, Warszawa, 1979. 
5. Cygański A., „Metody spektroskopowe w chemii analitycznej”, WNT, Warszawa 1981. 
6. Silverstein R.M., Webster F.X., Kimle D.J. „Spektroskopowe metody identyfikacji związków 
organicznych”, PWN Warszawa, 2007 
7. Witkiewicz Z., „Podstawy chromatografii”, WNT, Warszawa, 1992. 
Opracował: dr Marek Sudoł 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB 

Nazwa przedmiotu:  CHEMIA BIOORGANICZNA Kod przedmiotu: 
7-D2-W-03 Nazwa angielska przedmiotu: Bioorganic chemistry 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15 W, 15 K Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. inŜ  Paweł Kafarski  
konwersatorium: dr Izabela Jasicka-Misiak  
Wymagania wstępne: znajomość chemii organicznej i biochemii 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: na podstawie aktywności na konwersatorium 
konwersatorium: na podstawie przygotowanej prezentacji 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Pokazanie jak moŜna wykorzystać wiedzę o mechanizmach i przebiegach procesów 
biologicznych (szczególnie reakcji enzymatycznych) w chemii organicznej, medycznej i 
nanotechnologii. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład: jednogodzinny wykład 
Konwersatorium: kaŜdy student przygotowuje i przedstawia krótką prezentację po czym jest dyskusja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
W trakcie wykładu studenci zostaną zapoznani z tym jak wiedza o przebiegu i mechanizmach procesów 
biologicznych moŜe zostać wykorzystana do projektowania nowych katalizatorów procesów 
chemicznych. Podczas omawiania chemicznych podstaw katalizy enzymatycznej pokazane zostanie jak 
te mechanizmy zostały badane (kinetyczne modele enzymów), a następnie pokazane zostanie 
wykorzystanie tej wiedzy w projektowaniu nowych katalizatorów (chemiczne modele enzymów, w tym: 
polimery z wdrukowanymi wnękami katalitycznymi, kataliza micelarna, chemia supramolekularna). 
Następnie omówione zostaną sposoby konstrukcji katalitycznych przeciwciał i hybryd enzymów. 
Ostatnia część wykładu poświęcona będzie omówieniu wybranych procesów biomimetycznych, 
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bioinspirowanych syntez chemicznych, oraz koncepcji substratów kluczowych. 
Na konwersatorium kaŜdy ze studentów, w porozumieniu z prowadzącym, wybiera niewielki temat z 
zakresu wykładu i przygotowuje krótkie wystąpienie prezentujące ten temat. Po prezentacji przewiduje 
się dyskusję. Konwersatorium ma zatem charakter seminarium. 
Efekty kształcenia: 
Student powinien rozumieć procesy warunkujące przebieg reakcji enzymatycznych i wykorzystać tę 
wiedzę aby konstruować nowoczesne katalizatory reakcji chemicznych, oraz modyfikować białka tak 
aby uzyskać nowe substancje katalityczne. Powinien teŜ rozpoznawać i objaśniać bardziej złoŜone 
procesy fizjologiczne i wykorzystywać tę wiedzę w projektowaniu uŜytecznych mimetyków tych 
procesów. 
Zalecana literatura: 
P. Kafarski, B. Lejczak, Chemia Bioorganiczna, PWN Warszawa 1994 
Opracował: Paweł Kafarski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie specjalności 
 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA RÓWNOWAG KOMPLEKSOWANIA W 
ROZTWORACH WODNYCH 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-04 

Nazwa angielska przedmiotu: Chemistry of complex equilibria in water 
solutions 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30K Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
konwersatorium: prof. dr hab. Barbara Kurzak 
Wymagania wstępne: zaliczenie kursu  chemii nieorganicznej oraz analitycznej 
Forma i warunki zaliczenia: 
konwersatorium:  opracowanie, w formie pokazu, jednego z zaproponowanych tematów dotyczących 
równowag kompleksowania; zaliczenie na ocenę. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy dotyczącej badań równowag 
kompleksowania w roztworach wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poprawnego 
zapisu równań bilansu masy i ładunku dla róŜnych typów miareczkowań oraz opanowanie umiejętności 
opracowywania wyników miareczkowania potencjometrycznego z wykorzystaniem programu 
numerycznego Excel i Superquad. 

Metody dydaktyczne: konwersatorium – 2 godziny tygodniowo (15 tygodni).  

Treści merytoryczne przedmiotu: Równowagi kompleksowania a stała równowagi – typy równowag 
kompleksowania w roztworze (typy stałych równowagi kompleksowania). Stałe równowagi zawierające 
stęŜenia i aktywności. p{H} aktywnościowe i p[H] stęŜeniowe. Warunkowa stała równowagi. 
Współczynniki reakcji ubocznych. Rola stęŜenia jonów wodorowych w tworzeniu związków 
koordynacyjnych. Równania bilansu masy i ładunku dla róŜnych typów miareczkowań. Opracowywanie 
wyników miareczkowania potencjometrycznego z wykorzystaniem programu numerycznego Excel i 
Superquad. Modele równowagowe dla wybranych układów metal-ligand uzyskane numeryczne a ich 
sens chemiczny. Praktyczne wykorzystanie baz zawierających wartości stałych trwałości związków 
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koordynacyjnych do rozwiązywania problemów zanieczyszczenia środowiska i nie tylko. 
Efekty kształcenia: Po zakończeniu zajęć student powinien być w stanie rozumieć równowagi 
chemiczne zachodzące w procesie tworzenia się związków kompleksowych w roztworach wodnych. 
Wykazywać się wiedzą dotyczącą prawidłowej interpretacji zapisu matematycznego (programy 
numeryczne) związków kompleksowych wchodzących w skład róŜnych modeli równowagowych oraz 
rozumieć ich sens chemiczny. Umieć praktycznie wykorzystać bazy zawierające wartości stałych 
trwałości związków koordynacyjnych do rozwiązywania róŜnego typu problemów.  
Zalecana literatura: 

1. D. A. Skoog, D. M. West, F. J. Holler, S. R. Crouch, Podstawy Chemii analitycznej, T.1-2, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

2. J. Inczedy, Równowagi kompleksowania w chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 1979. 
3. H. Rossotti, Równowagi jonowe, PWN, Warszawa, 1983. 
4.  M. Jarosz (red.), Nowoczesne Techniki Analityczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki 

Warszawskiej, Warszawa 2006. 
       5.   A. Hulanicki, Współczesna Chemia Analityczna - Wybrane Zagadnienia, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2001r. 
Opracowała: Prof. dr hab. Barbara Kurzak 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Nowoczesne materiały 
polimerowe 

Nazwa przedmiotu: CHEMIA I TECHNOLOGIA POLIOLEFIN Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-05 Nazwa angielska przedmiotu: Polyolefins Chemistry and Technology 

Typ przedmiotu: do wyboru Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30 K, 0L  Punkty ECTS: 8 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Marzena Białek 
konwersatorium: dr hab. Marzena Białek 
Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu chemii polimerów 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład:  kolokwium pisemne 
konwersatorium: kolokwium pisemne, prezentacja  multimedialna 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zdobycie wiedzy z zakresu z zakresu syntezy, charakterystyki, właściwości, produkcji przemysłowej i 
zastosowania poliolefin.   
Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, rozwiązywanie problemów, konsultacje  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład: 

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Historia rozwoju poliolefin, kierunki zastosowań, wpływ na 
środowisko.  

2. Mechanizm rodnikowej polimeryzacji etylenu.  
3. Polimeryzacja koordynacyjna olefin.  
4. Stereospecyficzna polimeryzacja propylenu.  
5. Charakterystyka katalizatorów do polimeryzacji etylenu: katalizatory Philipsa, Zieglera-Natty, 

metalocenowe, postmetalocenowe.  
6. Rola nośnika w katalizatorach metaloorganicznych.  
7. Rozwój katalizatorów do polimeryzacji propylenu.  
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8. Gatunki polietylenu i polipropylenu.  
9. Kopolimeryzacja jako metoda modyfikacji właściwości poliolefin.  
10. Polimeryzacja wyŜszych olefin, kationowa polimeryzacja izobutenu.  
11. Przemysłowe procesy polimeryzacji olefin: polimeryzacja etylenu metodą wysokociśnieniową, 

rozwój technologii niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu i propylenu.  
12. Produkcja poliolefin w Polsce – historia i stan obecny. 

Konwersatorium: 

Program konwersatorium jest skorelowany z treściami prezentowanymi na wykładzie i ma na celu  
ich utrwalenie, rozszerzenie oraz zastosowanie praktyczne. Miedzy innymi dodatkowo zostaną 
omówione zagadnienia: analiza kinetyczna mechanizmu polimeryzacji olefin, obliczanie stałych 
szybkości elementarnych reakcji polimeryzacji olefin, teoretyczne podstawy kopolimeryzacji 
związków winylowych, wyznaczanie współczynników reaktywności. 

Efekty kształcenia: 
Student powinien umieć przedstawić mechanizm rodnikowy i koordynacyjny polimeryzacji olefin, 
pokazać zaleŜność miedzy strukturą PE, a metodą jego otrzymywania, powiązać budowę poliolefiny z 
jej właściwościami, wyjaśnić wpływ składu układu katalitycznego na właściwości produktu 
polimeryzacji, wyjaśnić wpływ modyfikacji poliolefiny na jej właściwości i końcowe zastosowania, 
porównać metody nisko- i wysokociśnieniowej polimeryzacji olefin, wykonać obliczania 
współczynników reaktywności i stałych szybkości reakcji elementarnych, zinterpretować widma FT-IR i 
NMR poliolefin i ich kopolimerów, wytłumaczyć zjawisko heterogeniczności składu kopolimerów.    
Zalecana literatura: 

1. K. Czaja, Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005 
2. Z. Florjańczyk   i S. Pęczek (red.), Chemia Polimerów, tomy I i II, Oficyna Wydawnicza 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995-1997.  
3. J. Scheirs, W. Kaminsky (eds), Metallocene-based Polymers, Wiley, New York 1999 
4. K. Czaja, K. Szczegot, L. Woroszyło, Polimeryzacja koordynacyjna związków winylowych, 

Wydawnictwo Naukowe WSP, Opole 1991 
5. E. P. Moore (ed.), Polypropylene Handbook, Munich - Vienna 1996,  
6. Czasopisma polimerowe o tematyce związanej z syntezą i właściwościami poliolefin. 

Opracowała: dr hab. Marzena Białek 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia  
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Nowoczesne materiały 
polimerowe (NMP) 

 
Nazwa przedmiotu:  FIZYKOCHEMIA POLIMERÓW  
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-06 

Nazwa angielska przedmiotu: Physical chemistry of polymers 

Typ przedmiotu: do wyboru Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30L Punkty ECTS: 8 

Nazwisko prowadzących przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. Andrzej Dworak 
laboratorium: dr Kornelia Bosowska 
Wymagania wstępne: brak 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę, zaliczenie 1 kolokwium 
laboratorium: zaliczenie na ocenę, w tym wykonanie zaproponowanych ćwiczeń, przedstawienie 
sprawozdania w formie prezentacji, zaliczenie 1 kolokwium 
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ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami nowoczesnych metod charakterystyki 
obecnie stosowanych materiałów polimerowych oraz nabycie przez nich umiejętności posługiwania się 
tymi metodami w procesie określania właściwości fizykochemicznych badanych tworzyw. 
Metody dydaktyczne: 
30 godzin wykładu 
30 godz. ćwiczeń laboratoryjnych 
Konsultacje wg uzgodnionych potrzeb słuchaczy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
ZaleŜność między strukturą polimerów a ich własnościami mechanicznymi – badania mechaniczne, 
relaksacja, badania termiczne. Metody analizy strukturalnej materiałów polimerowych specjalnego 
przeznaczenia – metody spektroskopowe, testy aplikacyjne. Techniczne i standardowe metody analizy 
polimerów – fizykochemiczne podstawy i zakresy stosowania. 
Laboratorium: 
Ilościowa analiza kopolimerów metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w podczerwieni, analiza 
polimerów metodami: spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego, spektrometrii masowej, 
chromatografii Ŝelowej z detektorem rozpraszania światła i detektorem lepkościowym, mikroskopii sił 
atomowych i elektronowych oraz rentgenografii proszkowej, analiza termiczna polimerów. 
Efekty kształcenia: 
Studenci poznają fizykochemiczne podstawy charakterystyki polimerów, nowoczesne metody do analizy 
materiałów polimerowych. Ponadto nabędą umiejętności posługiwania się tymi metodami, ich doboru do 
analizy określonej właściwości oraz powiązania budowy polimeru z jego własnościami. 
Zalecana literatura: 
1. Galina H. Fizykochemia Polimerów, Rzeszów 1998  
2. Rabek J. F., Podstawy fizykochemii polimerów, Politechnika Wrocławska, Wrocław 1977.  
3. Przegocki W., Metody fizyczne badań polimerów, PWN, Warszawa 1990.  
4. Morawetz H., Fizykochemia roztworów makrocząsteczek, PWN, Warszawa 1970.  
5. Błędzki A., Spychaj S., Spychaj T., Masa cząsteczkowa i polidyspersja polimerów, PWN, Warszawa 
1987.  
6. Berek D., Dressler M., Kubin M., Marcinka M., Chromatografia Ŝelowa, PWN, Warszawa 1989.  
7. Jaroszyńska D., Gaczyński R., Felczak B., Metody badań własności fizycznych gumy, WNT, 
Warszawa 1978 .  
8. Urbańczyk G.W., Fizyka włókna. Własności fizyczne włókien, WNT, Warszawa 1974.  
9. Winnicki T., Polimery czynne w inŜynierii ochrony środowiska, Arkady, Warszawa 1978. 
10. L.H. Sperling, Introduction to Physical Polymer Science, Wiley-Interscience 2006  
11. S.F. Sun, Physical Cchemistry of Macromolecules. Basic Principles and Issues, Wiley-Interscience 
2004 
11. Czasopismo „Polimery” 
Opracowali: prof. dr hab. Andrzej Dworak, dr Kornelia Bosowska 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  MATERIAŁY POLIMEROWE SPECJALNEGO 
PRZEZNACZENIA  

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-07 

Nazwa angielska przedmiotu: Specialty polymers 

Typ przedmiotu: do wyboru Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W Punkty ECTS: 2 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. Andrzej Dworak 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami otrzymywania, właściwościami i obszarami 
zastosowań polimerów specjalnych tzn. takich, które aczkolwiek produkowane w niewielkich ilościach 
spełniają wymagania stawiane przez zaawansowane technologie. 
Metody dydaktyczne:  
15 godzin wykładu 
Konsultacje wg potrzeb słuchaczy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Polimery wysokomodułowe i ich zastosowania (przemysł kosmiczny, medycyna, techniki wojskowe), 
polimery do zastosowań przetwarzania informacji (polimery elektroprzewodzące, emitujące światło, 
optyka nieliniowa), polimery inteligentne (czujniki, człony wykonawcze, narzędzia do kontrolowanego 
transportu i uwalniania) 
Efekty kształcenia: 
Studenci poznają metody otrzymywania, właściwości i konkretne obszary zastosowań polimerów do 
specjalnych zastosowań. 
Zalecana literatura: 
1. „Chemia polimerów” tom III pod red. Z. Florjańczyka i S. Penczka  
2. „Współczesna wiedza o polimerach” J. F. Rabek 
3. Encyclopaedia of polymer science and engineering, 2nd edition, volume 1, Jacqueline I. Kroschwitz, 
editors H. F. Mark, N. M. Bikales, C. G. Overberger and G. Menges, John Wiley & Sons, Chichester, 
1985. 

 4. G. Inzelt, Conducting polymers: a new era in electrochemistry - Wynik z Google Books, Springer, 
Berlin Heidelberg 2008 
5. Macromolecular Enginnering, ed. K. Matyjaszewski, Y. Gnanou, L. Leibler, Wiley-VCH Weinheim, 
Germany, 2007 
Opracował: prof. dr hab. Andrzej Dworak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: NMP 

 
Nazwa przedmiotu:  MODYFIKACJA FIZYCZNA I CHEMICZNA 
POLIMERÓW 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-08 

Nazwa angielska przedmiotu: Physical and Chemical Modyfication of Polymers 

Typ przedmiotu: fakultatywny, ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 15K Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Marek Sudoł 
konwersatorium: dr Marek Sudoł 
Wymagania wstępne: najomość metod syntezy polimerów i kierunków ich zastosowania 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę, 1 kolokwium zaliczeniowe 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę, wygłoszenie referatu z zakresu modyfikacji właściwości 
polimerów, 1 kolokwium 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Zapoznanie studentów z moŜliwościami poszerzania zakresu zastosowań praktycznych znanych 
powszechnie polimerów poprzez modyfikację ich struktury chemicznej i/lub modyfikację fizyczną za 
pomocą specjalnych dodatków, w celu wzmocnienia poŜądanych do danego celu właściwości polimeru 
bazowego. Poznanie metod i sposobów przeprowadzania modyfikacji fizycznej i chemicznej polimerów. 
Metody dydaktyczne:  
Prezentacja multimedialna treści merytorycznych przedmiotu w formie wykładu (2 godz./tydz.). 
Indywidualna prezentacja przez studentów referatu na wybrany temat z zakresu modyfikacji polimerów w 
ramach konwersatorium (2 godz./tydz.). 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Zadania i cel modyfikacji tworzyw sztucznych. Metody modyfikacji polimerów. Modyfikacja chemiczna 
polimerów (alkilowania, acylowanie, podstawianie i hydroliza grup funkcyjnych bocznych), szczepienie 
grup bocznych, sieciowanie (radiacyjne, termiczne nadtlenkami, silanowanie). Modyfikacja fizyczna 
polimerów przez domieszkowanie, blending, napełnianie. Podział modyfikatorów o działaniu 
zewnętrznym (surfaktanty) i działaniu wewnętrznym. Środki modyfikujące przetwórstwo (stop 
polimerowy) i modyfikujące właściwości polimerów w wyrobie, ich klasyfikacja. Modyfikacja poliolefin 
i jej cele. Stabilizacja i stabilizatory polimerów - ich podział. Modyfikatory właściwości mechanicznych, 
dielektrycznych, pro/anty-adhezyjne, kompatybilizatory, środki sieciujące, porofory, antypireny, 
uniepaniacze i przyspieszacze starzenia (sensybilizatory). Modyfikowanie właściwości 
powierzchniowych jak antystatyzacja, wzrost zwilŜalności i adhezji. Modyfikatory właściwości 
optycznych w tym barwniki, pigmenty i środki matujące. Kompozyty polimerowe. Sposoby otrzymywani 
polimerów o zmodyfikowanych właściwościach drogą domieszkowania (homogenizacja na walcach, 
mieszalnikowa, przez wytłaczanie w ekstruderze, kalendrowanie, wytłaczanie reaktywne). Typy 
mieszalników i systemów mieszania. Koncentraty i przedmieszki - jako produkty pośrednie w 
otrzymywaniu polimerów zmodyfikowanych. 
Efekty kształcenia:  
Student wie jakie rodzaje modyfikatorów naleŜy zastosować w celu uzyskania polimeru o poŜądanych 
właściwościach uŜytkowych. Zna sposoby modyfikacji właściwości przetwórczych danego gatunku 
polimeru oraz metody optymalizacji procesu homogenizacji polimeru z dodatkami modyfikującymi. Ma 
świadomość wad i zalet wynikających z przyjętego sposobu homogenizacji, potrafi ocenić stopień 
homogeniczności kompozycji polimerowej metodami instrumentalnymi i posiada umiejętność doboru 
odpowiednich metod analitycznych do rozwiązywania tego typu problemów. 
Zalecana literatura: 
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1. Szlezynger W.; „Tworzywa sztuczne” tom 2, rozdz. 24, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 
Rzeszów 1996 
2. Pritchard G. (ed.) „Plastic Additives”, Chapman & Hall, London 1998 
3. śuchowska D., „Polimery konstrukcyjne”, WNT Warszawa 1995  
4. Jurkowski B., Jurkowska B., „Sporządzanie kompozycji polimerowych”, WNT Warszawa 1995 
5. śenkiewicz M., „Adhezja i modyfikowanie warstwy wierzchniej tworzyw wielkocząsteczkowych", WNT 
Warszawa 2000. 
Opracował: dr Marek Sudoł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 

Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Nowoczesne Matriały 
Polimerowe (NMP) 
 

 
Nazwa przedmiotu:  POLIMERYZACJA KOORDYNACYJNA 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-09 

Nazwa angielska przedmiotu: Coordination Polymerization 
 

Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: Zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 45L  Punkty ECTS: 8 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład: dr hab.Krzysztof Szczegot, prof. UO 
konwersatorium: dr Barbara Dawidowska-Marynowicz 
Wymagania wstępne: Znajomość chemii na poziomie licencjatu 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę 
laboratorium: wykonanie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów i sprawozdań 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zjawiskiem polimeryzacji 
koordynacyjnej, począwszy od syntezy katalizatora, poprzez jego charakterystykę, następnie proces 
polimeryzacji olefin, do charakterystyki otrzymanego produktu i ilościowej i jakościowej interpretacji 
procesu. 
Metody dydaktyczne: wykład (15 tygodni, 15 godzin), laboratorium (15 tygodni, 45 godzin) 
Treści merytoryczne:  
Wykład: 

Procesy polimeryzacji. Polimery stereoregularne. Kompleksy metali przejściowych w katalitycznych 
procesach chemii polimerów. Polimeryzacja koordynacyjna – podstawy teoretyczne. Monomery 
w polimeryzacji koordynacyjnej. Zagadnienie kontrolowanego wzrostu łańcucha polimeru. Inne metody 
polimeryzacji z kontrolowanym wzrostem łańcucha polimeru. Koordynacyjna polimeryzacja etylenu i α-
olefin. Mechanizmy stereoregulacji. Kinetyka polimeryzacji. Katalizatory koordynacyjnej polimeryzacji 
– katalizatory na nośnikach tlenkowych, katalizatory Zieglera-Natty, katalizatory cyklopentadienylowe, 
katalizatory jednocentrowe, katalizatory na podstawie kompleksów metali przejściowych bogatych w 
elektrony d. Modele centrów aktywnych. Metody polimeryzacji: w zawiesinie, w roztworze, w fazie 
gazowej, z przeniesieniem fazy. Procesy przemysłowe. Koordynacyjna polimeryzacja styrenu, 
polimeryzacja izospecyficzna i syndiospecyficzna. Koordynacyjna polimeryzacja dienów sprzęŜonych, 
cykloolefin i alkinów – katalizatory, mechanizmy, procesy przemysłowe. Koordynacyjna polimeryzacja 
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monomerów heterocyklicznych i heteronienasyconych. Koordynacyjna polikondensacja i poliaddycja.  
Laboratorium: 
Technika pracy ze związkami chemicznymi w warunkach bez dostępu powietrza; linia argon-próŜnia 
(technika Schlenka). Technika pracy ze związkami glinoorganicznymi. Synteza kompleksów 
tetrachlorku tytanu lub trichlorku wanadu z zasadami Lewisa (etery, estry). Redukcja kompleksów 
tytanu związkami glinoorganicznymi (trietyloglin, dietylochloroglin, trimetyloglin, aluminoksan 
metylowy) – analiza polarograficzna. Synteza nanoproszku nośnika magnezowego. Synteza 
katalizatorów tytanowych na nośniku magnezowym – kompleksie dichlorku magnezowego z 
tetrahydrofuranem. Określenie wpływu warunków doświadczalnych syntezy na aktywność katalizatorów 
w niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu i α-olefin. Określenie kinetyki polimeryzacji etylenu. 
Charakterystyka fizyko-chemiczna otrzymanych polimerów. 
Efekty kształcenia:  
Nabycie umiejętności samodzielnego wykonywania eksperymentów z zakresu syntezy i charakterystyki 
katalizatorów, polimeryzacji koordynacyjnej – przygotowanie do realizacji pracy magisterskiej z zakresu 
katalizy. 
Zalecana literatura: 
1. Chemia polimerów (Florjańczyk Z., Penczek S., red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 1998. 
2. Czaja K., Poliolefiny, WNT, Warszawa 2005. 
3. Kuran W., Procesy polimeryzacji koordynacyjnej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 
Warszawa 2000. 
4. Szczegot K., Kataliza Zieglera-Natty w polimeryzacji etylenu i α-olefin, Wydawnictwo Naukowe 
WSP, Opole 1992.  
5. Shriever D.F., Drezdzon M.A., The manipulation of Air-Sensitive Compounds, Wiley, New York, 
1986. 
6. Publikacje z zakresu polimeryzacji koordynacyjnej.  
Opracował: Krzysztof Szczegot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 
 

 
Nazwa przedmiotu:  POLIMERYZACJE śYJĄCE I STEROWANE - 
DROGA DO ARCHITEKTURY MAKROCZĄSTECZEK 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-10 
 

Nazwa angielska przedmiotu: Living and controlled polymerizations - way to 
architecture of macromolecules 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego  wyboru Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W Punkty ECTS: 2 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. Andrzej Dworak 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę, zaliczenie 1 kolokwium 
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ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rodzajami polireakcji ze szczególnym uwzględnieniem 
polimeryzacji Ŝyjących i sterowanych, metodami „oŜywiania” klasycznej polimeryzacji rodnikowej, 
zastosowaniem tych polireakcji w procesach przemysłowych oraz z budową i właściwościami 
otrzymanych tą drogą polimerów 
Metody dydaktyczne: 
15 godzin wykładu 
Konsultacje wg uzgodnionych potrzeb słuchaczy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Podstawowe pojęcia, zadania inŜynierii makrocząsteczek, polimeryzacja łańcuchowa i poliaddycje, 
reakcje elementarne w polimeryzacji łańcuchowej i ich wpływ na strukturę makrocząsteczek, 
polimeryzacja Ŝyjąca i polimeryzacja sterowana. śyjąca i sterowana polimeryzacja anionowa: 
polimeryzacja anionowa związków winylowych i heterocyklicznych. śyjąca i sterowana polimeryzacja 
kationowa: polimeryzacja związków heterocyklicznych, równowagi między formami centrów 
aktywnych i ich znaczenie dla procesu. śyjąca polimeryzacja karbokationowa: eliminacja przeniesienia, 
centra aktywne i centra „uśpione” (dormant), równowagi, mechanizm polimeryzacji. MoŜliwości 
preparatywne i zastosowania przemysłowe Ŝyjącej polimeryzacji anionowej i kationowej. „śyjąca” 
polimeryzacja rodnikowa: rekombinacja centrów aktywnych i przeniesienie łańcucha polimeryzacji 
rodnikowe, metody stabilizacji centrów aktywnych, „Ŝyjący” charakter polimeryzacji, moŜliwości 
preparatywne – porównanie z „klasycznymi” procesami Ŝyjącymi. Sterowane syntezy polimerów drogą 
polimeryzacji Ŝyjącej: kontrola długości łańcuchów, kontrola topologii łańcuchów -  polimery liniowe, 
rozgałęzione, grzebieniowe i hiperrozgałęzione; kontrola składu łańcucha i rozkładu jednostek 
strukturalnych - kopolimery blokowe; kontrola grup funkcyjnych - polimery reaktywne, 
makromonomery – projektowanie, syntezy, reakcje. 
Efekty kształcenia: 
Studenci poznają mechanizmy polireakcji klasycznych, Ŝyjących i sterowanych, metody „oŜywiania” 
klasycznych polimeryzacji oraz metody sterowania syntezą w celu otrzymania polimerów o załoŜonej 
budowie i właściwościach. 
Zalecana literatura: 
1. Chemia Polimerów, praca zbiorowa pod redakcją Z. Florjańczyka i St. Penczka, Oficyna Wydawnicza 
Politechniki Warszawskiej, 1995.  
2. Cationic Polymerizations. Mechanism, Synthesis and Applications, red. K. Matyjaszewski, Marcel 
Dekker, N. Jork, Bazylea, Hong-Kong 1996.  
3. Hsieh, H. L., Quirk R.P., Anionic Polymerization: Principles and Application, Marcel Dekker, N. 
Jork, Bazylea, Hong-Kong 1996.  
4. New Method of Polymer Synthesis, red. J.R. Ebdon i G.C. Eastmond, London, 1995.  
5. Szwarc M., Ionic Polymerization Fundamentals, Hansen Publishers, N. Jork 1996.  
6. Szwarc M., van Beylen M., Ionic Polymerization and Living Polymers, Chapman and Hall, N. Jork, 
London 1993.  
7. Macromolecular Design: Concept and Practice, red. M.K. Mishra, Polymer Frontiers Int., N. Jork 
1994. 
Opracował: prof. dr hab. Andrzej Dworak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Chemia Biologiczna (ChB) 

Nazwa przedmiotu:   
PROJEKTOWANIE ZWIĄZKÓW BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-W-11 

Nazwa angielska przedmiotu:   Design of biologically active substances 

Typ przedmiotu: Fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30 W, 15K Punkty ECTS: 6 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. inŜ  Paweł Kafarski  
konwersatorium: prof. dr hab. inŜ  Paweł Kafarski 
Wymagania wstępne:  

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: na podstawie fragmentu projektu leku dla wybranej choroby 
konwersatorium: na podstawie fragmentu projektu leku dla wybranej choroby 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie technik i sposobów projektowania leków i agrochemikalia zwracając szczególną uwagę na 
racjonalne metody ( w tym i komputerowe), bazujące na mechanizmach reakcji enzymatycznych i 
strukturze krystalicznej enzymów i receptorów.  
Metody dydaktyczne: 
Wykład: dwugodzinny wykład z moŜliwością głębszego dyskutowania omawianych problemów w 
czasie wykładu 
Konwersatorium: indywidualne konsultacje na temat realizowanego projektu 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
wykład: 
 Ekonomiczne przesłanki projektowania leków, zrandomizowany skrining oraz metabolity wtórne jako 
źródło nowych substancji wiodących, teoria analogii strukturalnej, topologiczne analogi hormonów 
peptydowych, inhibitory alkilujące i samobójcze, inhibitory projektowane na bazie znajomości 
mechanizmów reakcji enzymatycznych (w tym analogi stanów przejściowych tych reakcji), specyficzne 
inhibitory metaloenzymów (w tym zastosowanie chemii  kombinatorycznej), nietypowe inhibitory 
enzymów, w tym inhibitory supramolekularne, terapia genowa – antysensowne nukleotydy i peptydy, 
rybozymy, si-RNA i poliamidy, sposoby dostarczania leków do miejsc ich działania. 
Konwersatorium: 

KaŜdy student dostaje od prowadzącego do wykonania projekt. Na początku zajęć student wybiera 
chorobę, dla której chciałby zaprojektować potencjalny lek. Od prowadzącego zajęcia dostaje do 
realizacji projekt, w którym wykorzystuje wiedzę wyniesioną z wykładu. Projekt polega na 
zaproponowaniu inhibitora enzymu, efektora receptora, wyszukiwanie danych o docelowym procesie 
fizjologicznym, budowie modelu farmakofora, badaniu zaleŜności między strukturą leku a jego 
aktywnością, lub znalezieniu i uporządkowaniu danych literaturowych jako wstępnego elementu 
projektowania leku. Konwersatorium polega na dyskutowaniu postępów projektu. 
Efekty kształcenia: 
Student powinien umieć zaprojektować i zaproponować proces badawczy prowadzący do nowego leku 
na dowolnie wybraną chorobę. Powz zakresu chemii medycznej w laboratoriach akademickich i 
przemysłowych. Powinien tez umieć definiowac wymaganie stawiane biologom w trakcie realizacji 
wspólnych badań. 
Zalecana literatura: 
P. N. Kouronakis, Advanced Drug Design And Development: A Medicinal Chemistry Approach (Ellis 
Horwood Series in Pharmaceutical Technology), Ellis Harwood Ltd. 2005 
Opracował: Paweł Kafarski 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  SPEKTROSKOPOWE METODY IDENTYFIKACJI 
ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-14 

Nazwa angielska przedmiotu:  
Spectroscopic Methods for Identification of Organic Compounds 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego  wyboru Poziom przedmiotu: średniozaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 15K Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr inŜ. BoŜena Frąckowiak-Wojtasek 
konwersatorium: dr inŜ. BoŜena Frąckowiak-Wojtasek 
Wymagania wstępne: Zaliczone zajęcia ze Spektroskopii. 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie bez oceny 
konwersatorium: jedno kolokwium tzw. openbook, na którym studenci ustalają struktury związków 
organicznych na podstawie widm spektroskopowych, ocenianie ciągłe – rozwiązywanie zadań na 
zajęciach 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów ze sposobami identyfikacji związków organicznych przy 
zastosowaniu najwaŜniejszych metod spektroskopowych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład – 1 h tygodniowo 
Konwerstatorium (rozwiązywanie zadań) – 1 h tygodniowo  
Konsultacje – 2 h tygodniowo 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
W trakcie wykładu zostaną omówione następujące zagadnienia: 

1. Spektrometria mas (MS) – metody jonizacji i ich wpływ na widmo oraz drogi fragmentacji 
róŜnych klas związków organicznych. 

2. Spektroskopia w podczerwieni (IR) – charakterystyczne pasma absorpcyjne dla róŜnych grup 
funkcyjnych w związkach organicznych. 

3. Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) – protonowy i węglowy 
magnetyczny rezonans jądrowy oraz spektroskopia NMR niektórych innych jąder o spinie ½. 

Efekty kształcenia: 
Umiejętność identyfikacji związków organicznych na podstawie kompletu widm: IR, MS, NMR. 
Zalecana literatura:  
1. W. Zieliński, A. Rajca, "Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków 
organicznych", WNT, Warszawa 2000.  
2. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. I. Kiemle, "Spektroskopowe metody identyfikacji związków 
organicznych", PWN, Warszawa 2007. 
Opracowała: dr inŜ. BoŜena Frąckowiak-Wojtasek 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność:  wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  STABILIZACJA I DEGRADACJA MATERIAŁÓW 
POLIMEROWYCH 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-15 

Nazwa angielska przedmiotu:  
Stabilisation and Degradation of Polymer Materials 

Typ przedmiotu: fakultatywny, dowolnego wyboru Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 15K Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Marek Sudoł 
konwersatorium: dr Marek Sudoł 
Wymagania wstępne: znajomość metod syntezy polimerów i kierunków ich zastosowania 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę, 1 kolokwium zaliczeniowe 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę, wygłoszenie referatu z zakresu stabilizacji i/lub degradacji 
polimerów, 1 kolokwium 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Zapoznanie studentów z procesami fizycznej i chemicznej degradacji polimerów, ich wpływem na 
trwałość eksploatacyjną wyrobów z tworzyw sztucznych. Zaznajomienie studentów ze sposobami 
hamowania procesów destrukcyjnych zachodzących w polimerach i metodami zabezpieczania wyrobów 
przed destrukcyjnym oddziaływaniem czynników środowiskowych takich jak ciepło, promieniowanie 
świetlne, jonizacyjne, pole elektryczne itp. 
Metody dydaktyczne:  
Prezentacja multimedialna treści merytorycznych przedmiotu w formie wykładu (2 godz./tydz.). 
Indywidualna prezentacja przez studentów referatu na wybrany temat z zakresu stabilizacji i/lub 
degradacji polimerów w ramach konwersatorium (2 godz./tydz.). 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Zjawiska destrukcyjne tworzyw sztucznych w warunkach eksploatacji wyrobów. Czynniki fizyczne i 
chemiczne wpływające na procesy starzeniowe polimerów, ich mechanizm i kinetyka. Metody 
ilościowego określania stopnia destrukcji polimerów starzonych w warunkach naturalnych 
(atmosferycznych) i sztucznych (laboratoryjnych). Mechanizm starzenia polimerów w zaleŜności od 
fizycznych czynników destrukcyjnych: termodestrukcja, fotodestrukcja, biodestrukcja, destrukcja 
radiacyjna (radioliza), elektronapięciowa i mechaniczna. Czynniki chemiczne - destrukcja 
termooksydacyjna, fotooksydacyjna, biooksydacyjna, enzymatyczna, elektrolityczna i radiooksydacyjna. 
„Czas Ŝycia polimeru” (cecha materiałowa), „Czas Ŝycia obiektu” (wyrobu) i sposoby jego oceny 
ilościowej. Sposoby jakościowej i ilościowej kontroli postępu destrukcji polimeru, ocena zmian 
strukturalnych metodami spektroskopowymi (FTIR, NMR), termoanalitycznymi (TGA, DSC) oraz 
metodą chromatografii Ŝelowej (GPC). Sposoby przyspieszania i spowalniania procesów destrukcyjnych 
(sensybilizacja i stabilizacja). Stabilizatory i antyutleniacze oraz ich podział: ze względu na rodzaj 
czynnika przed którym chronią polimer (termostabilizatory, fotostabilizatory, stabilizatory 
elektronapięciowe (HVS), ze względu na mechanizm fizyczny ich działania (absorbery UV, cznniki 
ekranujące, wygaszacze stanów wzbudzonych), ze względu na mechanizm chemiczny działania 
(zmiatacze wolnych rodników, rozkładacze i dezaktywatory (wodoro)nadtlenków, dezaktywatory metali, 
neutralizatory kwasów itp.). 
Efekty kształcenia:  
Student ma świadomość zachodzenia procesów starzeniowych w polimerze wyrobu w warunkach jego 
uŜytkowania, prowadzących do utraty pierwotnych właściwości. Student zna mechanizmy fizycznej i 
chemicznej destrukcji polimerów, zachodzących pod wpływem ciepła, światła, promieniowania 
jonizującego, pola elektrycznego itp. Potrafi cenić postęp destrukcji na podstawie objawów zewnętrznych 
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takich jak pojawianie się barwy, jej zmiany jakościowa, utrata połysku, matowienie i erozja powierzchni 
wyrobu. Potrafi ocenić stopień oksydacyjnej degradacji polimeru metodami analizy spektralnej, zna rolę 
poszczególnych czynników destrukcyjnych w procesie starzenia polimerów i wie jakie rodzaje 
stabilizatorów naleŜy zastosować w celu ich zahamowania. Potrafi oszacować trwałość wyrobów z 
danego gatunku polimeru w naturalnych warunkach eksploatacyjnych na podstawie wyników uzyskanych 
w przyspieszonych testach laboratoryjnych. 
Zalecana literatura:  
1. Szlezynger W.; „Tworzywa sztuczne” tom 2, rozdz. 24, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, 
Rzeszów 1996 
2. Kozłowski M. (red.): „Podstawy recyklingu tworzyw sztucznych”, rozdz.6, Wydawnictwo Politechniki 
Wrocławskiej, 1998 
3. Rabek J.: “Polymer photodegradation”, Chapman&Hall, London 1995.  
4. Kaczmarek H.: “Efekty przyspieszonego fotochemicznego rozkladu polimerów przez substancje mało- i 
wielkocząsteczkowe”, Wydawnictwo Uniwersytetu M. Kopernika, Toruń 1998.  
5. Pączkowski J. (red.) „Fotochemia polimerów teoria i zastosowanie”, Wydawnictwo Uniwersytetu M. 
Kopernika, Toruń 2003.  
Opracował: dr Marek Sudoł 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność:  
Wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  SYNTEZA ASYMETRYCZNA 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-16 

Nazwa angielska przedmiotu: Asymmetric synthesis 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego  wyboru Poziom przedmiotu: średniozaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 15K Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr inŜ. BoŜena Frąckowiak-Wojtasek 
konwersatorium: dr inŜ. BoŜena Frąckowiak-Wojtasek  
Wymagania wstępne: zaliczone zajęcia z chemii organicznej 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie bez oceny 
konwersatorium: jedno kolokwium, ocenianie ciągłe – rozwiązywanie zadań na zajęciach 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami syntezy związków nieracemicznych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład – 1 h tygodniowo 
Konwerstatorium (rozwiązywanie zadań) – 1 h tygodniowo 
Konsultacje – 2 h tygodniowo 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
W trakcie zajęć zostanie wprowadzona terminologia stosowana w syntezie asymetrycznej (np. 
stereoselektywność, steroespecyficzność, nadmiar enancjomeryczny, indukcja asymetryczna, modele 
przejściowe Zimmermana-Traxlera, model Felkina-Ahna, model chelatujacy Crama). Zostanie 
przedstawiona: 
- stereoselektywna addycja nukleofili do związków karbonylowych 
- α-substytucja przy uŜyciu optycznie czynnych enoli 
- asymetryczna reakcja aldolowa 
- stereoselektyna addycja do wiązania podwójnego 
- stereoselektywne reakcje redukcji i utlenienia 
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- stereochemia reakcji pery cyklicznych 
Zostanie równieŜ omówione znaczenie związków optycznie czynnych (np. w medycynie, perfumerii, 
rolnictwie) na przykładach enancjomerycznych cząsteczek, które odgrywają istotną rolę w Ŝyciu 
człowieka. Większość tematów jest opracowana w oparciu nowe metody syntezy asymetrycznej. 
Efekty kształcenia: 

1. Posługiwanie się terminologią stosowaną w syntezie asymetrycznej. 
2. Znajomość stereoselektywnych reakcji . 

Zalecana literatura: 
1. J. Gawroński, K. Gawrońska, K. Kacprzak, M. Kwit, Współczesna synteza organiczna wyd. I, PWN, 

Warszawa, 2004. 
2.  E. L. Eliel, S. H. Wilen, Stereochemistry of Organic Compounds, Wiley-Interscience 1994. 
3.  J. Gawroński, K. Gawrońska, Stereochemia w syntezie organicznej wyd. I, PWN, Warszawa, 1988. 
4. G. Procter, Asymmetric synthesis, Oxford science publications 1996. 
Opracowała: dr inŜ. BoŜena Frąckowiak-Wojtasek 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:   
SYNTEZA I STRUKTURA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH  
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-2-W-17 

Nazwa angielska przedmiotu: Synthesis and structure of organic compounds 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 15K Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO 
konwersatorium: dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie bez oceny 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podstawie trzech sprawdzianów pisemnych 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawowymi regułami syntezy oraz moŜliwościami ich stosowania 
Metody dydaktyczne: 
Wykład ilustrowany pokazem multimedialnym w wymiarze 1 godzina tygodniowo,  
Konwersatorium:  rozwiązywanie zadań, projektowanie metody syntezy związku  o zadanej strukturze, 
dyskusja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład i konwersatorium 

Metody syntezy szkieletu węglowego. Synteza związków mono i dwufunkcyjnych; Kondensacja 
aldolowa, Reakcja Claisena-Schmidta. Związki β-dikarbonylowe w syntezie szkieletu węglowego, 
Reakcja Michaela, Annulacja Robinsona. Związki metaloorganiczne w syntezie szkieletu węglowego. 
Reakcja Wittiga, reakcja Hecka, Reakcja Suzuki. Reakcje pericykliczne (Reakcja Dielsla-Aldera, 
przegrupowanie Cope’a, przegrupowanie Claisena)  
ZałoŜenia podstawowe analizy retrosyntetycznej. Reguły dyskonekcji. Strategia i planowanie syntezy, 
Przekształcenie grup funkcyjnych. Chemoselektywność i regioselektywność reakcji. Grupy ochronne w 
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syntezie organicznej i metody ich usuwania. Totalna synteza witaminy A i Sildenafilu. 
Efekty kształcenia: 
Wiedza: 
- student ma poszerzoną wiedzę w zakresie syntezy związków organicznych, 
- zna i rozumie mechanizmy tworzenia wiązań węgiel-węgiel, 
- ma wiedzę o aktualnych trendach w rozwoju współczesnych metod syntezy, 
umiejętności: 
- student potrafi przeprowadzić dyskonekcję prostych cząsteczek związku organicznego, 
- potrafi zaproponować sposób syntezy związku organicznego o zadanej strukturze z prostych 
substratów, 
Kompetencje społeczne: 
- Student jest świadomy o konieczności ustawicznego i systematycznego uczenia się 
Zalecana literatura: 
1. McMurry J., Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 
2. SkarŜewski J, Wprowadzenie do syntezy organicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

1999 
3. Willis Ch, Wills M, Synteza organiczna, Wydawnictwo UJ, Kraków 2004 
4.  Gawroński J, Gawrońska K, Kasprzak K, Kwit M, Współczesna Synteza Organiczna Wydawnictwo 

Naukowe PWN Warszawa, 2004. 
5. Vogel A I, Preparatyka organiczna, WNT, Warszawa, 2006 
6. WutsP, Green T .W, Greene’s protective groups in organic synthesis, Willey, 2007 
7.   Bittner C, Busemann A. S, Grisbach U, Haunert F, Krahnert W, Modi A, Olschimke J, Steck P., 
Organic Synthesis Workbook II, Wiley, 2001 
Opracował: Zdzisław Daszkiewicz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność:  
 

 
Nazwa przedmiotu:  TOKSYKOLOGIA ŚRODOWISKA 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-W-18 

Nazwa angielska przedmiotu: Environmental toxicology 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 15 K Punkty ECTS: 6 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Wioletta Ochędzan-Siodłak 
konwersatorium: dr Wioletta Ochędzan-Siodłak 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę, zaliczenie dwóch kolokwiów w formie pisemnej w połowie i pod koniec 
semestru  
konwersatorium: zaliczenie na ocenę, zaliczenie kolokwium w formie pisemnej pod koniec semestru 
oraz przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem realizowanego przedmiotu jest poznanie mechanizmów toksycznego działania na człowieka 
ksenobiotyków występujących w środowisku oraz przedstawienie wpływu postępującej chemizacji Ŝycia 
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na środowisko naturalne. 
Metody dydaktyczne: 
wykład konwencjonalny, wykład z dyskusją, środki audiowizualne, rozmowa heurystyczna 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Podstawowe pojęcia z zakresu chemii środowiska i toksykologii ogólnej. Szlaki wnikania toksyn do 
ekosystemów. Rodzaje toksyn. Czynniki wpływające na efekt toksyczny związków chemicznych. 
Miejsca ekspozycji, rozmieszczenia, metabolizmu, kumulacji i usuwania toksyn z organizmu człowieka. 
Biochemiczne przemiany toksyn. Zatrucia i odtrutki. Genetyka w toksykologii. Elementy toksykologii 
przemysłowej, aspekty prawne, szacowanie ryzyka zdrowotnego w warunkach naraŜenia 
środowiskowego. 
Konwersatorium 
Ocena skaŜenia środowiska naturalnego na podstawie analizy wpływu związków zawartych w 
środowisku-powietrzu, wodzie i glebie na organizmy Ŝywe, ze szczególnym uwzględnieniem człowieka. 
Toksyczność wybranych związków organicznych i nieorganicznych. Ocena działania szkodliwego 
wybranych substancji zanieczyszczających i skaŜających środowisko (metale, gazy, pestycydy, nawozy 
sztuczne, produkty chemii gospodarczej, tworzywa sztuczne, promieniowanie jonizujące i 
ultrafioletowe). Mechanizmy detoksykacji i metody ograniczania emisji substancji szkodliwych.  
Efekty kształcenia: 
Wiedza 
Student powinien: 
• definiować podstawowe pojęcia z zakresu chemii środowiska i toksykologii 
• wymienić czynniki wpływające na efekt toksyczny związków chemicznych 
• scharakteryzować mechanizmy działania na organizm człowieka toksyn występujących w środowisku 
• oszacować ryzyko zdrowotne w warunkach naraŜenia środowiskowego 
• scharakteryzować metody ograniczające ilość substancji szkodliwych w otoczeniu człowieka. 
Umiejętności 

Student powinien: 
• umieć swobodnie posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu chemii środowiska i toksykologii 
• wykorzystywać zdobytą wiedzę do ustalenia korelacji pomiędzy właściwościami fizykochemicznymi 

związków chemicznych a ich toksycznością 
• umieć wskazać źródła zanieczyszczeń środowiska i moŜliwości ich eliminacji   
• właściwie wykorzystywać zdobytą wiedzę do oceny stopnia naraŜenia na toksyny znajdujące się w 

jego otoczeniu 
Postawy: 

• zdolność do oceny zagroŜenia związanego z obecnością ksenobiotyków w bezpośrednim otoczeniu 
człowieka 

• zdolność do przewidywania skutków nadmiernej chemizacji środowiska  
•  świadomość zmian dokonywanych przez ektotoksyny w środowisku naturalnym  
Zalecana literatura: 
1. Timbrell J.: Paradoks trucizn. Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa, 2008. 
2. Manahan S.E.: Toksykologia środowiska. PWN Warszawa, 2007. 
3. Piotrowski J.: Podstawy toksykologii. Wyd. Naukowo-Techniczne Warszawa, 2006.  
4. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna. Wyd. Lekarskie PZWL Warszawa, 2005. 
5. Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M.: Podstawy ekotoksykologii. PWN, 2002. 
6. Klaassen C.D.: Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons. The McGraw-Hill 
Companies Inc., 2001, USA.  
7. Zakrzewski S.F.: Podstawy toksykologii środowiska. PZWL Warszawa, 1995.  
8. Dreisbuch R.: Vademecum zatruć. PZWL Warszawa, 1995 
Opracowała: Wioletta Ochędzan-Siodłak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu: CHEMIA BIAŁEK 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-W- 

Nazwa angielska przedmiotu:  Protein chemistry 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: II 
Semestr studiów:2  

Liczby godzin i formy zajęć: 45 W Punkty ECTS: 6 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: dr Dawid Siodłak 

Wymagania wstępne: kurs chemii organicznej 

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę, dwa kolokwia – w połowie i pod koniec semestru 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
1. Przedstawienie studentom znaczenia białek, takŜe aminokwasów jako związki chemiczne będących 

podstawowymi elementami strukturalnymi natury oŜywionej. 
2. Wykazanie zaleŜności pomiędzy budową molekularną a biologiczną aktywnością białek. 
Metody dydaktyczne: wykłady wsparte prezentacją multimedialną oraz pokazami testów 

probówkowych 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Zarys ewolucji świata • abiogeneza/panspermia • eksperyment Stanleya Millera • aminokwasy • dlaczego 
atom węgla? • dlaczego białka? • polipeptydy – poliamidy • wiązanie peptydowe • aminokwasy 
standardowe • reszta aminokwasowa • stereochemia aminokwasów • definicja białka • trójwymiarowa 
struktura białka • siły stabilizujące białka • fałdowanie białka • konformacja białka • paradoks Levinthala 
• diagram Ramachandrana • biologiczna funkcja białka – przykłady funkcji na poziomie molekularnym • 
aminokwasy standardowe – reakcje charakterystyczne • amfoteryczny charakter białek – testy 
probówkowe • denaturacja/koagulacja – testy probówkowe • katalityczne właściwości białek – testy 
probówkowe • aminokwasy niestandardowe • peptydy – rola w przyrodzie na wybranych przykładach • 
nomenklatura aminokwasów i peptydów. 
Efekty kształcenia: 

Nabycie poszerzonej wiedzy dotyczącej funkcji białek, aminokwasów, a takŜe peptydów jako 
podstawowych jednostek budulcowych przyrody, w szerszym zakresie niŜ jest to realizowane w ramach 
głównego nurtu dydaktycznego chemii i biologii. W rozszerzeniu: poznanie molekularnej budowy 
białek, zrozumienie zaleŜności pomiędzy budowa białka a jego funkcją biologiczną, poznanie zaleŜności 
pomiędzy budową aminokwasów a właściwościami fizycznymi, chemicznymi oraz biologicznymi białek 
i peptydów. 

Nabycie umiejętności wykazania w prostych testach podstawowych właściwości aminokwasów 
standardowych oraz podstawowych właściwości chemicznych, fizycznych oraz biologicznych białek. 

Poznanie terminologii język polskiego, jak i angielskiego, w stopniu niezbędnym do posługiwania się 
specjalistyczną bieŜącą literaturą fachową w zakresie chemii białek. 

Nabycie umiejętności odniesienie zdobytej wiedzy do pokrewnych dyscyplin naukowych. 
Zalecana literatura: 
1. Donad Voet, Judith Voet, Biochemistry, wydanie trzecie, John Wiley & Sons, Inc. 2004. 
2. Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer, Biochemia, PWN, Warszawa 2005. 
3. Kędryna T, Gałka-Walczak M, Ostrowska B. Wybrane zagadnienia z biochemii ogólnej z 

ćwiczeniami. WUJ, Kraków, 2001. 
4. Kłyszejko-Stefanowicz L. [Red.] Ćwiczenia z biochemii. PWN, W-wa 2003. 
5. Aleksander Kołodziejczyk, Naturalne związki organiczne, PWN, Warszawa 2004.  
6. John McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2007.  
7. Dean Hamer, Peter Copeland, Geny a charakter, CIS, Warszawa 2007. 
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Opracował: Dawid Siodłak 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu: DYFRAKTOMETRIA RENTGENOWSKA 

 
Kod przedmiotu: 
7-D2-W- 

Nazwa angielska przedmiotu: X-ray Diffractometry 

Typ przedmiotu: do wyboru Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 60L Punkty ECTS: 8 

Nazwiska prowadzących przedmiot: 
laboratorium: dr Krzysztof Ejsmont, dr Bartosz Zarychta 
Wymagania wstępne:  
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu dyfraktometrii rentgenowskiej i krystalochemii 
Metody oceny: Projekt analizy strukturalnej przy uŜyciu dyfraktometrii rentgenowskiej wybranego 
związku chemicznego. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu dyfraktometrii rentgenowskiej jako jednej z waŜniejszych 
metod wyznaczania struktury molekularnej i krystalicznej związków chemicznych. 
Metody dydaktyczne: 
Konsultacje: 1h tygodniowo, Praca w laboratorium w wymiarze  4h tygodniowo 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Część teoretyczna: Zagadnienia teoretyczne dotyczące dyfraktometrii rentgenowskiej, pomiary 
dyfraktometryczne, metody rozwiązywania i udokładniania struktur krystalicznych, wybór i 
przygotowanie monokryształów do pomiarów dyfraktometrycznych, przeprowadzenie pomiaru na 
dyfraktometrze rentgenowskim, rozwiązanie i udokładnienie struktury oraz opracowanie, łącznie z 
dyskusją uzyskanych wyników.  
Efekty kształcenia: 
Umiejętność przeprowadzenia rentgenowskiej analizy strukturalnej wraz ze szczegółową analizą 
uzyskanych wyników, zdolność posługiwania się i krytycznej oceny wyników badań 
dyfraktometrycznych. 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi: 
(1) Definiować pojęcia z zakresu dyfraktometrii rentgenowskiej 
(2) wyjaśnić zjawiska towarzyszące dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego w kryształach związków 
chemicznych 
(3) praktycznie zastosować metodę dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego przy uŜyciu 
automatycznego dyfraktometru 
(4) Wskazać zalety uŜywanej metod badań strukturalnych opartych o dyfrakcję promieniowania 
rentgenowskiego 
(5) Interpretować zaleŜności pomiędzy budową wewnętrzną kryształów, a ich właściwościami 
fizykochemicznymi 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student umie: 
(1) Samodzielnie przygotować próbkę krystaliczną do badań przy uŜyciu dyfraktometru 
monokrystalicznego rentgenowskiego 
(2) Przeprowadzić za pomocą mikroskopu polaryzacyjnego ocenę jakości próbki krystalicznej oraz 
wyznaczyć jej właściwości optyczne 
(3) Przeprowadzić pomiar dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego dla danego kryształu oraz  
rozwiązać i udokładnić strukturę związku chemicznego. 
(3) Wyszukiwać dane literaturowe do analizy uzyskanych wyników badań 
(4) Przygotować uzyskane wyniki strukturalne do prezentacji 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: 
(1) Aktywna postawa do wykonania pomiaru dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego za pomocą 
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dyfraktometru monokrystalicznego 
(2) Postępowanie zgodne z zasadami etyki naukowej 
Zalecana literatura: 
1. C. Hammond „The basics of crystallography and diffraction”, Oxford University Press, 2005. 
2. P. Müller, R. Herbst-Irmer, A. Spek, T. Schneider, M. Sawaya, „Crystal Structure Refinement. A 

Crystallographer's Guide to SHELXL”, IUCr, Oxford University Press, 2006  
3. P. Luger „Rentgenografia strukturalna monokryształów”, PWN, Warszawa 1989. 
4. Z. Bojarski, E. Łągiewka „Rentgenowska analiza strukturalna”, PWN, Warszawa 1988. 
5. J. Przedmojski, „Rentgenowskie metody badawcze w inŜynierii materiałowej”, WNT, Warszawa 

1990. 
Opracowali: dr Krzysztof Ejsmont, dr Bartosz Zarychta 

 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  II stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 
 

 
Nazwa przedmiotu:  WSTĘP DO CHEMII SUPRAMOLEKULARNEJ 
 

Kod przedmiotu: 
7-D2-W- 

Nazwa angielska przedmiotu: Introduction to supramolecular chemistry 

Typ przedmiotu: przedmiot do wyboru Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30 W Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: prof. dr hab. Volodymyr Oliynyk 

Wymagania wstępne: brak 
Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie sprawdzianu pisemnego 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: Integracja wiedzy z zakresu róŜnych dziedzin chemii i technologii syntezy 
układów supramolekularnych oraz przedstawienie najnowszych trendów i osiągnięć w zastosowaniu 
supramolekuł. 
Metody dydaktyczne: Wykład, 2 godziny tygodniowo. Konsultacje, 1 godzina tygodniowo. 
Treści merytoryczne przedmiotu: Ogólne definicje chemii supramolekularnej: układ gość−gospodarz; 
komplementarność, preorganizacja i selektywność; oddziaływania i efekty supramolekularne. 
Charakterystyka gospodarzy wiąŜących kationy: etery koronowe, podandy, kryptandy, sferandy, 
kaliksareny, siderofory. Selektywność i efekty: makrocykliczny, makrobicykliczny oraz templatowy. 
Receptory: hetero−, mieszane, oligotopowe i amfifilowe. Alkalidy i elektrydy. 
Receptory anionów. Osobliwości anionów i zasady konstruowania gospodarzy. Od biologicznych 
receptorów anionów do ich syntetycznych analogów − pochodnych guanidyny. Katapinandy, 
protonowane kryptandy i antyetery koronowe. Metaloorganiczne receptory. Chelatowe kwasy Lewisa. 
Receptory cząsteczek. Stałe klatraty nieorganicznych i organicznych gospodarzy. Ciekłe klatraty. 
Kompleksy z molekulami wewnątrz wnęki. Fulereny jako gospodarze i jako goście. 
InŜynieria krystaliczna. Oddziaływania międzycząsteczkowe i dizajn strukturalny. Niestechiometryczne 
fazy. Biomimetyczne struktury.Samoorganizacja układów supramolekularnych: od biochemii do 
syntezy. Układy samoodnawialne. Dendrymery. Supramolekularne urządzenia w: semiochemii, 
elektronice, mechanice oraz optyce. Biochemia supramolekularna na przykładzie sztucznych modeli 
fermentów. 
Efekty kształcenia: W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować 
najwaŜniejsze cechy strukturalne poznanych układów supramolekularnych, umieć łączyć je z 
charakterystykami aplikacyjnymi istniejących urządzeń oraz analizować nowe rozwiązania 
technologiczne w chemii supramolekularnej 
Zalecana literatura: 1. H. Dodziuk.Wstęp do chemii supramolekularnej. Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2008, 292s. 
2. J.W. Steed, J.L. Atwood. Supramolecular Chemistry, John Wiley & Sons, Ltd., 2009, 990p. 
Opracował: prof. dr hab. Volodymyr Oliynyk 
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