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KANON, PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE – HASŁA PROGRAMOWE 
 

Studia I stopnia (I-III rok) 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność:  wszystkie 
 

 
Nazwa przedmiotu:  TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.TI 

Nazwa angielska przedmiotu: Information technology 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 1 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
dr Józef Hurek, dr inŜ. Zygmunt Flisak, dr Antoni Maj 
Wymagania wstępne:  
znajomość podstaw obsługi komputera, systemu windows i standardowych aplikacji (przeglądarka 
internetowa, edytor tekstu) na poziomie szkoły średniej. 
Forma i warunki zaliczenia:  
Zaliczenie na ocenę; wykonanie przewidzianych programem ćwiczeń laboratoryjnych oraz oddanie i 
zaliczenie na ocenę wykonanych prac w formie pisemnej lub/i elektronicznej (ocenianie ciągłe). 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z obsługą i moŜliwościami aplikacji komputerowych – w 
szczególności oprogramowania systemowego, pakietu MS Office oraz wybranego specjalistycznego 
oprogramowania przydatnego w naukach chemicznych (przyrodniczych). Studenci poznają moŜliwości 
numerycznego rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu opracowywania danych 
eksperymentalnych. Ponadto zapoznani zostaną z podstawowymi moŜliwościami oferowanymi przez 
sieć internetową - w szczególności moŜliwościami poszukiwania w niej informacji naukowej.  
Metody dydaktyczne: 
 Praca w laboratorium komputerowym, ćwiczenia praktyczne, konsultacje (w tym konsultacje na 
odległość) 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
System komputerowy Windows i jego konfiguracja; Standardowe oprogramowanie systemu Windows; 
Bezpieczeństwo systemu;  Pakiet MS Office – w szczególności Edytor Word (w tym edytor równań),  
arkusz kalkulacyjny  Excel i tworzenie prezentacji w PowerPoint. Wielozadaniowość – współpraca 
aplikacji w środowisku Windows. Edytory chemiczne ISIS Draw i  ChemSketch: ćwiczenia edycji tekstu 
chemicznego. Obliczenia chemiczne (w arkuszu kalkulacyjnym): regresja liniowa i nieliniowa w 
obliczeniach fizykochemicznych; statystyczna analiza wyników eksperymentów; wykonywanie 
typowych obliczeń chemicznych i prezentacja graficzna wyników badań, numeryczne rozwiązywanie 
równań nieliniowych, róŜniczkowanie i całkowanie (na przykładach z chemii). Zagadnienia prawne 
związane z korzystaniem z oprogramowania, w tym moŜliwości korzystania z tzw. programów freeware 
czy Open Source – odpowiedników oprogramowania komercyjnego. 
Efekty kształcenia: 
Wiedza: 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie w stanie zidentyfikować problem z zakresu nauk 
fizyko-chemicznych dający się rozwiązać narzędziami technologii informacyjnych, w szczególności 
wybrać odpowiednie aplikacje, zaproponować algorytmy rozwiązania. Będzie równieŜ potrafił objaśnić i 
uzasadnić przyjęty sposób rozwiązania. 
Umiejętności:  
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie umiał biegle obsługiwać aplikacje systemu 
operacyjnego a takŜe aplikacje MS Office oraz wykonywać z ich pomocą (oraz innego specjalistycznego 
oprogramowania) podstawowe obliczenia fizykochemiczne, analizę regresji i weryfikację statystyczną 
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hipotez. Student będzie znał podstawowe algorytmy niezbędne w analizie danych i potrafił je 
zaimplementować w wybranym oprogramowaniu. Będzie równieŜ miał umiejętność przygotowania 
opracowania końcowego raportu (dokumentu)  z eksperymentu laboratoryjnego zawierającego opis, 
grafikę (wykresy, schematy, wzory chemiczne) i wyniki obliczeń (tabele, równania…). 
Kompetencje personalne i społeczne jakie student nabywa w wyniku zaliczenia przedmiotu: 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: 

- zdolność do rozwiązywania podstawowych problemów z zakresu nauk chemicznych 
indywidualnie oraz grupowo,  

- otwartość na nowości w zakresie technologii informacyjnych 
- systematyczność i rzetelność przy realizacji zadań 

     -   postępowanie zgodne z zasadami etyki oraz respektowanie praw wynikających z własności 
intelektualnej 
Zalecana literatura:  

1. W.Ufnalski, K.Mądry; Excel dla chemików i nie tylko, WNT Warszawa 2000 
2. J.B.Czermiński i wsp.; Metody statystyczne dla chemików; PWN Warszawa 1992 
3. pliki pomocy do oprogramowania (help) i źródła internetowe 

      4.   Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r; ze zmianami 
Opracował: dr Józef Hurek 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  MATEMATYKA I 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.Mat1 

Nazwa angielska przedmiotu: Mathematics I 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 1 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 15K Punkty ECTS: 7 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Zbigniew Garncarek 
konwersatorium: dr Lidia Badura 
Wymagania wstępne:  
Znajomość matematyki na poziomie kursu rozszerzonego w szkole średniej. 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny (teoria + 6 zadań) 
konwersatorium: minimum średniej z ocen 2,5 punktu 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawami algebry i geometrii analitycznej. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład: tradycyjnie (kreda i tablica z dobrym bezpośrednim kontaktem ze słuchaczami) 
Konwersatorium: ćwiczenia z cotygodniowymi krótkimi pisemnymi sprawdzianami wiadomości 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Elementy algebry wyŜszej  
Liczby zespolone. Definicje działań na liczbach zespolonych i ich własności. Postać trygonometryczna. 
Wzór Moivre'a. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. Wzór Eulera i postać wykładnicza 
liczby zespolonej. Równania algebraiczne. Zasadnicze twierdzenia algebry. Pojęcie macierzy. Definicja 
rekurencyjna wyznacznika. Własności wyznaczników. Układy równań liniowych. Wzory Cramera. Rząd 
macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capelliego, przypadek ogólny układów równań liniowych. Metoda 
eliminacji Jordana-Gaussa 
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Elementy geometrii analitycznej:  
Wektory jako odcinki skierowane. Dodawanie i odejmowanie wektorów, mnoŜenie wektorów przez 
liczbę, iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy i zastosowania, iloczyn mieszany i zastosowania.  
Linia prosta na płaszczyźnie. Postać ogólna, parametryczna, kierunkowa i odcinkowa. Warunki 
prostopadłości i równoległości. Kąt między prostymi. Wyznacznik pary wektorów, pole trójkąta. 
Odległość punktu od prostej. Krzywe stoŜkowe: okrąg, elipsa, parabola i hiperbola zdefiniowane jako 
miejsca geometryczne punktów. Równania kanoniczne krzywych stoŜkowych. 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność formułowania problemów obliczeniowych w języku macierzowym. 
Umiejętność rozwiązywania dowolnych układów równań liniowych. 
Umiejętność wyznaczania na płaszczyźnie obszarów ograniczonych prostymi i krzywymi stoŜkowymi. 
Zalecana literatura: 
1. Donald Mc Quarrie, Matematyka dla przyrodników i inŜynierów, 1. 1-3, PWN Warszawa, 

2005/2006 
2. Lidia Maurin, Maciej Mączyński, Tadeusz Traczyk, Matematyka podręcznik dla studentów 

wydziałów chemicznych, t. 1-2, PWN Warszawa 
3. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa  
4. Erich Steinem, Matematyka dla chemików, PWN Warszawa, 2001 
5.  Pidek-Lopuszańska H., W Ślebodziński, K. Urbanik, Matematyka dla chemików, PWN, Warszawa   
     1970. 
Opracował: dr Zbigniew Garncarek 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 
 

 
Nazwa przedmiotu:  FIZYKA 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.FIZ 

Nazwa angielska przedmiotu: Physics 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 1 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30 K, 30L Punkty ECTS: 9 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Stanisław Waga  
konwersatorium: dr Stanisław Waga, dr Roman. Szatanik, mgr Agnieszka Bartecka 
laboratorium:  dr hab. Kazimierz Biedrzycki, dr Roman Szatanik, dr Ewa Pawelec 

Wymagania wstępne: wiadomości z matematyki w zakresie szkoły średniej 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny (2 godz.) 
konwersatorium: ocenianie ciągłe, kolokwia (zadania, testy) 
laboratorium: przygotowanie teoretyczne, wykonanie pomiarów, sporządzenie sprawozdania (co 
tydzień)   

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z pojęciami, prawami, teoriami fizycznymi oraz z metodami pomiarowymi. 
Ukazanie uŜyteczności rzetelnej obserwacji, wiedzy fizycznej i logicznego rozumowania w procesie 
poznawania, wyjaśniania i przewidywania zjawisk zachodzących w otoczeniu człowieka.  
Metody dydaktyczne:  
wykład, pokazy fizyczne, metoda problemowa, metoda laboratoryjna 
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Treści merytoryczne przedmiotu: 
Jednostki w układzie SI. Pojęcia fizyczne. Zasady zachowania w fizyce (pędu, momentu pędu, energii, 
ładunku, liczb kwantowych).  Pole elektrostatyczne, kondensatory, dielektryki. Prąd elektryczny, 
obwody elektryczne oraz pomiary napięcia, natęŜenia i mocy prądu elektrycznego. Pole magnetyczne, 
dia-, para- i ferromagnetyki, siła Lorentza, indukcja elektromagnetyczna, prąd przemienny. Drgania i 
fale elektromagnetyczne. Optyka geometryczna i falowa. Polaryzacja światła. Ciekłe kryształy. 
Promieniowanie termiczne. Kwantowa natura światła, energia i pęd fotonu, zjawisko fotoelektryczne. 
Falowe własności cząstek. Model Bohra atomu wodoru. Energia wiązania jądra atomowego, 
promieniotwórczość, reakcje jądrowe. Elementy szczególnej teorii względności. 
Efekty kształcenia: 
Student po zakończeniu zajęć: 

• rozumie sens pojęć fizycznych 
• dostrzega zjawiska fizyczne zachodzące w przyrodzie 
• potrafi wykorzystać poznane pojęcia i zinterpretować zjawiska fizyczne 
• umie rozwiązywać zadania, testy oraz róŜne problemy fizyczne 
• zna proste metody pomiarowe 
• potrafi ocenić niepewność pomiaru określonej wielkości fizycznej 
• potrafi sporządzać i prawidłowo interpretować wykresy.   

Zalecana literatura:  
1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 1-5, PWN, Warszawa 2005 
2. J. Orear, Fizyka, t. 1-2, WNT, Warszawa, 2000 
3. P. G. Hewitt, Fizyka wokół nas, PWN, Warszawa, 2000 
Opracował: dr Stanisław Waga 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA OGÓLNA 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE101 

Nazwa angielska przedmiotu: General Chemistry 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 1 

Liczby godzin i formy zajęć: 45W, 45K, 60L Punkty ECTS: 12 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO 
konwersatorium: mgr Iwona Gmoch-Buczek, dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO 
laboratorium: dr Barbara Dawidowska-Marynowicz, dr Marta Sobera, dr Gabriela Dyrda 
Wymagania wstępne: Znajomość chemii na poziomie podstawowym – program chemii Liceum 
Ogólnokształcącego 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: Egzamin pisemny i ustny 
konwersatorium: Zaliczenie kolokwiów, ocenianie ciągłe 
laboratorium: Wykonanie ćwiczeń, zaliczenie kolokwiów i sprawozdań 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
ZałoŜeniem i głównym celem kursu chemii ogólnej jest umoŜliwienie studentom głębszego zrozumienia 
podstaw chemii poprzez powiązanie pojęć: cząstka elementarna – atom – cząsteczka – energia – 
właściwości pierwiastków i związków chemicznych, przy wykorzystaniu poznanych praw i zaleŜności. 
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Metody dydaktyczne:  
Wykład (multimedialny) 15 tygodni (45 godzin),  
konwerstaorium 1 (ćwiczenia rachunkowe, 15 tygodni) 30 godzin,  
konwersatorium 2 (do wykładu, 15 tygodni) 15 godzin, laboratorium (15 tygodni) 60 godzin. 
Konsultacje z wykładu, konwersatorium lub laboratorium, 2 godziny/tydzień. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład 
Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Stechiometria. Utlenianie i redukcja. Materia. Cząstki 
elementarne. Foton i promieniowanie elektromagnetyczne. Widma atomowe. Planetarny model budowy 
atomu – teoria Bohra. Falowa natura elektronu. Orbitale. Korpuskularno-falowa teoria budowy atomu. 
Izotopy. Przemiany promieniotwórcze. Układ okresowy pierwiastków, prawo okresowości. Fizyczne 
właściwości sfery walencyjnej. Teoria wiązań walencyjnych. Struktura elektronowa cząsteczek. 
Hybrydyzacja i wielościany koordynacyjne. Teoria orbitali molekularnych. Energia i rząd wiązania. 
Cząsteczki pierwiastków II okresu. Oddziaływania słabsze od walencyjnych, wiązanie wodorowe, siły 
międzycząsteczkowe. Wiązanie jonowe. Struktury jonowe. Wiązanie metaliczne. Pasmowa teoria ciała 
stałego. Stany materii: gazowy, ciekły, stały. Sieć przestrzenna. Kryształ. Komórki Bravaisa. Struktury 
metali. Jonowe sieci krystaliczne. Struktury pierwiastków. Kryształy molekularne. Pierwiastki 
metaliczne. Cząsteczkowe substancje stałe. Struktury makromolekularne. Przemiany fazowe. Roztwory. 
StęŜenia. Osmoza. Elektrolity. Rozpuszczalność. Koloidy. Teorie kwasów i zasad. Reakcje chemiczne w 
roztworach. Reakcje redoks w roztworach. Amfoteryczność. Termodynamika chemiczna, funkcje stanu. 
Energia wewnętrzna i entalpia układu. Entalpia przemiany. Entropia i 
prawdopodobieństwo. Entalpia swobodna układu. Szybkość reakcji chemicznych. Teoria stanu 
przejściowego. Kataliza. Równowaga chemiczna. Prawo działania mas. Przesunięcia równowagi. 
Równowaga chemiczna i entalpia swobodna. Równowaga chemiczna w roztworach wodnych. 
Dysocjacja wody, pH. Roztwory słabych kwasów i zasad. Bufory. Dysocjacja jonów kompleksowych. 
Iloczyn jonowy. Strącanie. Równowagi w roztworach soli. Elektrochemia. Ogniwa, reakcje 
potencjałotwórcze. Standardowa elektroda wodorowa. Potencjały standardowe półogniw. Szereg 
napięciowy metali. Termodynamika ogniwa. Elektroliza. Korozja. 
Konwersatorium 1  
Ćwiczenia teoretyczne o problematyce związanej tematycznie z wykładem. Podstawowe prawa i pojęcia 
chemiczne. Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne. Stany materii. 
Roztwory. Reakcje chemiczne. Termodynamika chemiczna. Szybkość reakcji chemicznych. Równowaga 
chemiczna. Równowaga chemiczna w roztworach wodnych. Elektrochemia.  
Konwersatorium 2 
Zadania rachunkowe z zakresu podstawowych praw i pojęć chemicznych. Bilansowanie reakcji redoks. 
StęŜenia roztworów. Stechiometria roztworów. Równowaga reakcji chemicznych, stan równowagi, stała 
równowagi, stopień przereagowania. Wodne roztwory mocnych kwasów i zasad. Skala kwasowości 
oparta na wykładniku wodorowym. Słabe kwasy i słabe zasady; stopień dysocjacji. Hydroliza soli. 
Bufory. Iloczyn rozpuszczalności. Moc jonowa roztworu; stęŜenie i aktywność. Potencjały standardowe 
układów redoks; siła elektromotoryczna ogniwa. Reakcje redoks a przepływ prądu. Równowaga reakcji 
redoks.  
Laboratorium: 
Podstawowe techniki laboratoryjne: waŜenie, oznaczanie temperatury topnienia i wrzenia. sporządzanie 
roztworów, krystalizacja, destylacja, ekstrakcja, chromatografia. Właściwości pierwiastków wybranych 
grup układu okresowego i ich związków, rozdział ilościowy i jakościowy składników mieszaniny. 
Zapoznanie ze specyfiką reakcji organicznych. Właściwości gazów. Właściwości roztworów 
elektrolitów. Równowagi w roztworach elektrolitów: stała i stopień dysocjacji, pH, miareczkowanie 
alkacymetryczne. Reakcje z przeniesieniem elektronów. Elementy elektrochemii. 
Efekty kształcenia: 
Po ukończeniu kursu chemii ogólnej student psiada wiedzę ogólną o przedmiocie, zna podstawowe 
prawa i pojęcia chemiczne oraz posiada umiejętności techniki laboratoryjnej. I na tej podstawie potrafi 
powiązać obserwacje zjawisk chemicznych z ich chemiczną interpretacją. Ukończenie kursu ogólnej 
umoŜliwia studentowi przystąpienie do podjęcia kursów chemii fizycznej, nieorganicznej i organicznej. 
Zalecana literatura: 
1. Jones L., Atkins P., Chemia ogólna. Cząsteczka, materia, reakcje, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2004. 
2. Sienko M. J., Plane R. A., Chemia. Podstawy i zastosowania, WNT, Warszawa 2002. 
3. Pajdowski L., Chemia ogólna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. 
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4. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2004. 

5. Jabłoński A., et al., Obliczenia w chemii nieorganicznej, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Wrocławskiej, Wrocław 1997.  

6. Śliwa A., (red.), Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa 1982. 
7. Ufnalski W., Podstawy obliczeń chemicznych z programami komputerowymi, WNT, Warszawa 

1999. 
8. A. Domański, Laboratorium chemii ogólnej nie tylko dla chemików, Wydawnictwo Uniwersytetu   
      Opolskiego, Opole 2011. 
Opracował zespół w składzie: Krzysztof Szczegot, Barbara Dawidowska-Marynowicz, Iwona Gmoch-
Buczek 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Chemia nauczycielska (ChN) 

 
Nazwa przedmiotu:  PSYCHOLOGIA  
 

Kod przedmiotu: 
3.PSY 

Nazwa angielska przedmiotu: Psychology 

Typ przedmiotu: obowiązkowy dla ChN Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 1 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Klaudia Dworaczek 
konwersatorium: dr Klaudia Dworaczek 
Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Poznanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, kształcenie umiejętności rozumienia, 
przewidywania i oceny zachowania się człowieka. Poznanie mechanizmów rozwojowych, róŜnic 
indywidualnych, uwarunkowań społeczno-kulturowych w procesie nabywania doświadczeń. Poznanie 
psychologicznych prawidłowości zachowania się ucznia w procesie nauczania i wychowania.  
Metody dydaktyczne: 
- metody podające, dyskusja 
Treści merytoryczne przedmiotu: 

1. Psychologia jako przedmiot badań naukowych. 
2. Przegląd współczesnych koncepcji psychologicznych człowieka. 
3. Człowiek w sytuacji zadaniowej. 
4. Procesy spostrzegania. 
5. Uczenie się. Warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Uczenie się w ujęciu teorii 

poznawczych. 
6. Pamięć. Rodzaje pamięci, fazy procesu pamięciowego. 
7. Myślenie i rozwiązywanie problemów. 
8. Emocje. Mechanizmy wzbudzania emocji. Ekspresja emocjonalna. Samokontrola. Emocje a 

procesy poznawcze. Wpływ emocji na zachowanie się. 
9. Motywacja. Rodzaje mechanizmów motywacyjnych. Czynniki warunkujące motywację 
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zadaniową. 
10. Stres psychologiczny. Reakcje na stres. Sposoby radzenia sobie ze stresem. Rola wsparcia 

społecznego. 
11. Rozwój psychospołeczny w młodszym wieku szkolnym i w okresie adolescencji. 
12. Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej posłuszeństwo, konformizm, reguły wywierania     

       wpływu społecznego. 
Efekty kształcenia:  
Poznanie psychologicznych prawidłowości zachowania się ucznia w procesie nauczania i wychowania.  
Zalecana literatura: 

1. Harwas-Napierała B., Trempała J. /red./, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka 
okresów Ŝycia człowieka, t.2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s.130-201. 

2. Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa: Wydawnictwo „śak”, 2000. 
3. Strelau J. /red./, Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2, Psychologia ogólna, Gdańsk: 

Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, s.25 – 55, 97 – 182, 275 – 316, 441 – 458. 
4.  Strelau J. /red./, Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Jednostka w społeczeństwie i 

elementy psychologii stosowanej, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000, s.465 
- 492. 

5. Wojcieszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe „Scholar”, 2003, s.246 – 275. 

Literatura uzupełniająca: 
1. Aronson E., Wilson T.D., Alert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań: 

Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1997. 
2. Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1998. 
3. Harwas-Napierała B., Trempała J. /red./, Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji 

psychicznych, t.3, warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 
4. Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. 
5. Tavris C., Wade C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 

1999. 
6. Włodarski Z., Matczak A., Wprowadzenie do psychologii, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i   

       Pedagogiczne, 1996. 
Opracowała: dr Klaudia Dworaczek 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność:  wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  MATEMATYKA II 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.MAT2 

Nazwa angielska przedmiotu: Mathematics II 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 45W, 45K Punkty ECTS: 7 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Zbigniew Garncarek 
konwersatorium: dr Lidia Badura 
Wymagania wstępne:  
Znajomość matematyki elementarnej na poziomie rozszerzonym i znajomość elementów matematyki 
wyŜszej na poziomie wykładu kursowego MATEMATYKA I 
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Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny (teoria + 6 zadań) 
konwersatorium: minimum średniej z ocen 2,5 punktu  
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z podstawami rachunku róŜniczkowego funkcji jednej zmiennej   
Metody dydaktyczne: 
Wykład: tradycyjnie (kreda i tablica z dobrym bezpośrednim kontaktem z salą) 
Konwersatorium: ćwiczenia z cotygodniowymi krótkimi pisemnymi sprawdzianami wiadomości 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wstęp do rachunku róŜniczkowego:  
Wartość bezwzględna. Funkcje jednej zmiennej. Dziedzina naturalna, funkcje monotoniczne, 
róŜnowartościowe i odwrotne. Funkcje cyklometryczne. Funkcje złoŜone. Ciągi liczbowe. Definicja  
granicy ciągu. Granice niewłaściwe. NajwaŜniejsze twierdzenia o ciągach zbieŜnych. Granice pewnych, 
szczególnych ciągów. Liczba "e", logarytmy naturalne. Granica i ciągłość funkcji. Asymptoty poziome i 
pionowe krzywej o równaniu y = f(x). Symbole nieoznaczone. Granice pewnych, szczególnych funkcji. 
Definicja funkcji ciągłej oraz najwaŜniejsze własności i twierdzenia. 
Rachunek róŜniczkowy funkcji jednej zmiennej: 
Pochodna funkcji i obliczanie. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Przykłady zastosowania 
pochodnej w mechanice, fizyce i chemii. Wyznaczenie przedziałów monotoniczności i ekstremów 
funkcji. Twierdzenie de L'Hospitala i jego zastosowania. Krzywe wklęsłe i wypukłe. Punkty przegięcia. 
Asymptoty ukośne. Badanie przebiegu zmienności funkcji. 
Rachunek całkowy funkcji jednej zmiennej: 
Całka nieoznaczona. Funkcja pierwotna. Całkowanie przez podstawianie i przez części. Całkowanie 
funkcji trygonometrycznych i wymiernych. Proste typy całek funkcji niewymiernych. Całka oznaczona, 
definicja i własności. Twierdzenie Newtona-Leibniza i tw. o wartości średniej Podstawowe typy całek 
niewłaściwych. Zastosowania geometryczne całki oznaczonej i całek niewłaściwych. Wybrane 
przykłady zagadnień z fizyki, mechaniki i chemii. 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność formułowania problemów w języku analizy matematycznej i stosowania metod rachunku 
róŜniczkowego i całkowego do ich  rozwiązywania. 
Zalecana literatura: 
1. Donald Mc Quarrie, Matematyka dla przyrodników i inŜynierów, 1. 1-3, PWN Warszawa, 

2005/2006 
2. Lidia Maurin, Maciej Mączyński, Tadeusz Traczyk, Matematyka podręcznik dla studentów 

wydziałów chemicznych, t. 1-2, PWN Warszawa 
3. Krysicki W., Włodarski L., Analiza matematyczna w zadaniach, cz. 1 i 2, PWN, Warszawa  
4. Erich Steinem, Matematyka dla chemików, PWN Warszawa, 2001 
 5.  Pidek-Lopuszańska H., W Ślebodziński, K. Urbanik, Matematyka dla chemików, PWN, Warszawa 
1970. 
Opracował: dr Zbigniew Garncarek 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 

Studia:  I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA ORGANICZNA I 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE103 

Nazwa angielska przedmiotu: Organic Chemistry I 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30 K 
Punkty ECTS: 8 (ChB, 
ChK), 7 (ChN) 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO 
konwersatorium: dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO 
Wymagania wstępne: Znajomość podstaw chemii organicznej na poziomie szkoły średniej 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie bez oceny 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnych sprawdzianów 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu chemii organicznej 
Metody dydaktyczne: 2 godziny tygodniowo, prezentacja w Power Point, 
Konwersatorium – 2 godziny tygodniowo, dyskusja prowadząca do zrozumienia i  utrwalanie treści 
omawianych na wykładzie  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład i konwersatorium 
Geometria cząsteczek związków organicznych. Hybrydyzacja, typy wiązań, elektroujemność  
i polaryzacja wiązań. Funkcja i szkielet. Izomeria. Nomenklatura związków organicznych. Rezonans. 
Kwasy i zasady. Alkany – budowa i właściwości chemiczne, substytucja rodnikowa. Konformacja 
alkanów i cykloalkanów. Chiralność i czynność optyczna. Enancjomery, diastereoizomery, związki 
mezo, mieszaniny racemiczne.. Halogenki alkilowe – metody otrzymywania i reaktywność. Związki 
metaloorganiczne. Reakcja substytucji nukleofilowej. Reakcja eliminacji. Alkeny i alkiny, metody 
otrzymywania i reaktywność 
Efekty kształcenia: 
Po ukończeniu kursu student posiada wiedzę z podstaw chemii organicznej obejmującej: nazewnictwo 
związków organicznych, umiejętność nazywania związków organicznych o zadanej strukturze, 
określania konfiguracji związków oraz prawidłową interpretację podstawowych mechanizmów reakcji 
substytucji, eliminacji i addycji. 
Zalecana literatura: 
1. McMurry J., Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 
2. Mc Murry S, Chemia organiczna, rozwiązania problemów, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007 
3. Daniela Buza, Aleksander Ćwil „Zadania z chemii organicznej z rozwiązaniami”, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
4. Mastalerz P., Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000 
3.    Morrison R. T., Boyd R. N., Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 
Opracował: Zdzisław Daszkiewicz 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

Nazwa przedmiotu: CHEMIA ANALITYCZNA Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE102 Nazwa angielska przedmiotu: Analytical Chemistry 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30K, 60L  Punkty ECTS: 11 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład: dr Marietta Białoń 
konwersatorium: dr Marietta Białoń, dr Marta Sobera  
laboratorium: dr Marta Sobera, dr Gabriela Dyrda, mgr Iwona Gmoch- Buczek 
Wymagania wstępne:  
Ukończony kurs chemii ogólnej, umiejętność obliczania stęŜeń, znajomość reakcji chemicznych. 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin, 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę, w tym zaliczenie 4 kolokwiów, 
laboratorium: zaliczenie na ocenę, w tym wykonanie 12 analiz, zaliczenie 5 kolokwiów. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zdobycie niezbędnej wiedzy z zakresu chemii analitycznej, w tym poznanie etapów procesu 
analitycznego, reakcji zachodzących w roztworach wodnych, podziału kationów i anionów oraz 
ustalenie jakościowego i ilościowego składu badanych substancji. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład: 2 godziny tygodniowo, prezentacja w Power Point, 
Konwersatorium: 2 godziny tygodniowo, rozwiązywanie zadań – ćwiczenia rachunkowe, 
Laboratorium: 4 godziny tygodniowo, samodzielna praca eksperymentalna w laboratorium. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład 
Rola i zadania chemii analitycznej. Systematyka metod analitycznych. Techniki pobierania próbek do 
analizy. Pojęcie czułości i wykrywalności metody analitycznej. Podstawy analizy statystycznej. Podział 
kationów i anionów na grupy. Odczynniki grupowe. Schemat rozdzielania kationów i anionów. 
Przykładowe reakcje charakterystyczne. Teoretyczne podstawy klasycznej chemii analitycznej. Typy 
reakcji zachodzących w roztworach wodnych. Szybkość reakcji. Równowaga chemiczna. Obliczanie pH 
kwasów, zasad i soli. Krzywe miareczkowania alkacymetrycznego. Rodzaje i dobór wskaźników. 
Przykłady typowych oznaczeń alkacymetrycznych. Reakcje strącania. Rozpuszczalność i iloczyn 
rozpuszczalności. Krzywe miareczkowania strąceniowego. Wskaźniki. Przykłady zastosowań 
miareczkowania strąceniowego. Metody analizy wagowej. Zasadnicze czynności podczas analizy 
wagowej. Rodzaje osadów. Podział sączków i zasada ich doboru. Typowe przykłady analizy wagowej. 
Równowagi w reakcjach kompleksowania. Trwałość kompleksów. Wpływ róŜnych czynników na 
trwałość kompleksów. Rola EDTA w analizie kompleksonometrycznej. Krzywe miareczkowania 
kompleksonometrycznego. Rodzaje wskaźników. Przykłady zastosowania kompleksów w analizie 
chemicznej. Reakcje utlenienia i redukcji. Potencjał układu redoks. Stała równowagi reakcji redoks. 
Krzywe miareczkowania redoksometrycznego. Właściwości i zastosowania najwaŜniejszych utleniaczy i 
reduktorów w chemii analitycznej. Rodzaje wskaźników. Przykłady miareczkowania 
redoksometrycznego. 
Konwersatorium: 
Powtórzenie z zakresu obliczeń stechiometrycznych i przeliczania stęŜeń substancji. 
Alkacymetria:  
Obliczanie pH kwasów, zasad, soli i roztworów buforowych. Obliczanie pH w dowolnym punkcie 
krzywej miareczkowania alkacymetrycznego. Obliczanie punktu równowagowego miareczkowania. 
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Precypitometria i analiza wagowa:  
Obliczanie rozpuszczalności substancji. Iloczyn rozpuszczalności substancji trudnorozpuszczalnych. 
Obliczenia w analizie wagowej. Obliczanie stęŜeń w dowolnym punkcie krzywej miareczkowania 
precypitometrycznego. 
Kompleksometria:  
Obliczanie stałej trwałości i nietrwałości kompleksów. Obliczanie pM w dowolnym punkcie krzywej 
miareczkowania kompleksonometrycznego. 
Redoksymetria:  
Obliczanie potencjałów redoks. Obliczanie potencjału redoks w dowolnym punkcie krzywej 
miareczkowania redoksymetrycznego. 
Laboratorium: 
Alkacymetria:  
Analiza kwasu solnego za pomocą mianowanego roztworu NaOH. 
Przygotowanie roztworu i nastawianie miana HCl na boraks. Analiza NaOH i Na2CO3 metodą Wardera. 
Precypitometria i analiza wagowa:  
Przygotowanie roztworu i nastawienia miana AgNO3 na chlorek sodu. Analiza chlorków metodą Mohra i 
Fajansa. 
Analiza wagowa baru - oznaczenie w postaci osadu BaSO4. 
Analiza cynku za pomocą miareczkowania mianowanym roztworem K4[Fe(CN)6]. 
Kompleksometria:  
Analiza kompleksonometryczna niklu. 
Kompleksonometryczne oznaczanie twardości całkowitej wody. 
Redoksymetria:  
Przygotowanie roztworu i nastawienia miana Na2S2O3 na dwuchromian potasu. Reduktometryczne 
oznaczenie miedzi(II) metodą miareczkowania roztworem Na2S2O3.  
Przygotowanie roztworu i nastawienia miana KMnO4 na kwas szczawiowy. Manganonetryczne 
oznaczenie Ŝelaza(III). Oznaczanie zawartości nadtlenku wodoru w wodzie utlenionej za pomocą 
miareczkowania mianowanym roztworem KMnO4. Manganometryczna analiza wapnia w postaci 
szczawianu (miareczkowanie pośrednie). 
Efekty kształcenia: 
Po zakończeniu zajęć student potrafi: 
− definiować podstawowe pojęcia z zakresu chemii analitycznej, 
− zaproponować metody oznaczania jonów w analizie jakościowej i ilościowej, 
− nazywać i dobierać szkło miarowe oraz sprzęt analityczny, 
− przygotowywać roztwory mianowane do poszczególnych analiz, 
− oznaczać i obliczać zawartość analizowanego składnika w próbkach za pomocą analizy strąceniowej 

oraz miareczkowej. 
Zalecana literatura: 
1. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna t 1 i 2, PWN, Warszawa 1997. 
2. A. Cygański ,Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, Warszawa 1987. 
3. T. Lipiec, Z. Szmal, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalne., PZWL, Warszawa 

1988. 
4. R. Kocjan, Chemia analityczna  t 1 i 2, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000 
5. Z. Galus, Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2002 
6. M. Elbanowski, Wprowadzenie do chemii analitycznej, UAM, Poznań 1985. 
Opracowały: dr M. Białoń, dr M. Sobera 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: 
ChB, ChN 

 
Nazwa przedmiotu:  BOTANIKA OGÓLNA I SYSTEMATYCZNA  
 

Kod przedmiotu: 
3.3.BN.BIO101 

Nazwa angielska przedmiotu: Botany: general and systematic 

Typ przedmiotu: ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Wiesław Włoch, prof. UO  
laboratorium: dr hab. Sławomir Sokół/dr Grzegorz Leśniański 
Wymagania wstępne: brak 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: wpis zaliczenia bez oceny.  
laboratorium: wpis oceny. Warunkiem zaliczenia kursu jest uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzianu 
końcowego w formie pisemnej; wynik końcowy: średnia z czterech sprawdzianów pisemnych (20. pytań). 
Uzyskanie średniej równej 2,75 lub mniejszej skutkuje niezaliczeniem kursu. Student w sesji poprawkowej 
przystępuje do zdawania całości kursu, z którego uzyskał ocenę niedostateczną. Warunkiem uzyskania 
zaliczenia z ćwiczeń jest uczestnictwo w ćwiczeniach na których praca studenta jest oceniana ciągle; 
sprawdzanie wiadomości na kaŜdych ćwiczeniach (ustne, praca przy mikroskopie, przy oznaczaniu 
okazów). 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem jest zapoznanie z biologią roślin obejmującą takie zagadnienia jak: budowa komórki roślinnej, 
róŜnicowanie i budowa tkanek i organów, rozmnaŜanie, wybrane zagadnienia z embriologii 
eksperymentalnej; wpływ skaŜeń środowiska na komórkę roślinną i procesy embriologiczne; ochrona 
gatunków zagroŜonych wyginięciem. 
Poznanie głównych linii rozwojowych roślin oraz hipotez dotyczących pochodzenia roślin plechowych i 
telomowych. Celem jest zapoznanie z podstawami systematyki bakterii, glonów, grzybów, porostów oraz 
wybranych grup roślin telomowych; wskazanie moŜliwości praktycznego zastosowania poszczególnych 
grup organizmów w biotechnologii, ochronie środowiska, rolnictwie itp. Opanowanie terminologii 
botanicznej niezbędnej do oznaczania współczesnych gatunków flory polskiej ze szczególnym 
uwzględnieniem kwiatowych i paprotników. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład 2 godz. tygodniowo przez 15 tygodni prezentacje multimedialne z komentarzem słownym. 
Ćwiczenia laboratoryjne 2 godz. tygodniowo przez 15 tygodni. W ramach ćwiczeń analiza preparatów 
makro- i mikroskopowych gotowych oraz wykonywanych samodzielnie, analiza okazów zielnikowych 
oraz materiałów Ŝywych. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład: Zarys historii botaniki. Poziomy organizacji Ŝycia. Budowa i funkcje organelli komórki 
roślinnej. Klasyfikacja i charakterystyka tkanek roślinnych. Budowa i funkcje organów wegetatywnych 
roślin (korzeni, łodyg, liści) oraz ich wybrane modyfikacje. RozmnaŜanie wegetatywne i generatywne 
roślin. Klasyfikacja i przegląd kwiatostanów. Biologia zapylania. Powstawanie, budowa i funkcje nasion i 
owoców. Sposoby rozprzestrzeniania diaspor, ze szczególnym uwzględnieniem antropochorii. Podstawy 
systematyki. Pochodzenie i kierunki rozwojowe roślin lądowych. Ewolucja nasiennych. Charakterystyka 
wybranych taksonów. Podstawy fitosocjologii.  
Ćwiczenia: Plastydy. Materiały zapasowe roślin. Charakterystyka wybranych merystemów i tkanek 
stałych. Typy wiązek przewodzących. Budowa i funkcje typowych organów wegetatywnych roślin oraz 
ich wybranych modyfikacji. Budowa i funkcje kwiatów roślin okrytozaląŜkowych, ziaren pyłku oraz 
nasion. Klasyfikacja, charakterystyka i funkcje owoców. Przykłady rozsiewania diaspor. ZróŜnicowanie 
morfologiczne i anatomiczne organizmów prokariotycznych. Znaczenie biologiczne sinic Cyanophyta. 
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ZróŜnicowanie morfologiczne, anatomiczne oraz ekologia gromad glonów: Chrysophyta, Rhodophyta, 
Phaeophyta, Chlorophyta. Morfologia, anatomia i cykle rozwojowe wątrobowców Hepaticopsida, mchów 
Bryopsida i glewików Anthocerophytina. Pospolite i chronione gatunki mszaków. Morfologia, anatomia i 
cykle rozwojowe podgromad Lycophytina, Sphenophytina, Pterophytina z uwzględnieniem form 
wymarłych. Morfologia, anatomia i cykle rozwojowe paprotników. Pospolite i chronione gatunki 
paprotników. Przegląd najwaŜniejszych grup systematycznych roślin nagozaląŜkowych i 
okrytozaląŜkowych. Charakterystyka wybranych rodzin z klasy dwuliściennych i jednoliściennych, w 
tym oznaczanie roślin. 

Efekty kształcenia: 
Wiedza: Zrozumienie zaleŜności między strukturą i funkcją na poziomie komórek, tkanek i organów 
roślin. Poznanie zasad systematyki oraz cech i róŜnic taksonomicznych na poziomie wybranych 
gatunków i wyŜszych kategorii.  
Umiejętności: Znajomość budowy i biologii rozmnaŜania roślin w zakresie potrzebnym do przyswajania 
treści innych przedmiotów na studiach i do zastosowania w prowadzeniu produkcji ogrodniczej. 
Identyfikowanie gatunków przy uŜyciu kluczy do oznaczania.  
Postawy: Wpojenie postaw odpowiedzialności za ochronę szaty roślinnej i procesy związane z jej 
przekształcaniem. 
Zalecana literatura: 
1. Halicz B. 1986. Podstawy botaniki. PWN, Warszawa. 
2. Jasnowska J., Jasnowski J., Radomski J., Friedrich S. 1999. Botanika. Wydaw. BRASIKA, Szczecin. 
3. Lack A.J., Evans D.E. 2003. Krótkie wykłady. Biologia roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN, W-wa 
4. Malinowski E. 1987. Anatomia roślin. PWN, Warszawa. 
5. Podbielkowski Z., Rejment-Grochowska J., Skirgiełło A. 1986. Rośliny zarodnikowe. PWN, W-wa  
6. Polakowski B. (red.) 1995. Botanika, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.  
7. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1967. Rośliny Polskie. Państwowe, PWN, Warszawa. 
8.    Szweykowska A., Szweykowski J. 1993. Botanika. Morfologia i Systematyka. T 1, 2. PWN, W-wa  
Opracował: dr Grzegorz Leśniański 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChK 

 
Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY ANATOMII I FIZJOLOGII 
CZŁOWIEKA 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.K.BIO106 

Nazwa angielska przedmiotu: Basic human anatomy and physiology 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Dariusz J. Ziaja 
laboratorium: dr Dariusz J. Ziaja 
Wymagania wstępne: brak 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z zasadami budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego. 
Metody dydaktyczne:  
Wykład- 2h tygodniowo, prezentacja multimedialna 
Laboratorium- 2h tygodniowo kolokwium wejściowe, wykonanie eksperymentów zgodnie z planem 
ćwiczeń  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Budowa i funkcjonowanie centralnego i obwodowego układu nerwowego. 
Budowa i funkcjonowanie receptorów i narządów zmysłów. Podstawowe zagadnienia dotyczące 
anatomii i funkcjonowania układu lokomotorycznego.  
Rola hormonów i autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy. 
Budowa i fizjologia układu krąŜenia i układu oddechowego. Funkcje krwi. Budowa i fizjologia układu 
trawiennego. Budowa i fizjologia układu wydalniczego. Anatomia i fizjologiczne funkcje skóry i jej 
wytworów. 
Efekty kształcenia: Znajomość budowy ludzkiego ciała i procesów fizjologicznych w nim 
zachodzących. Wykonanie podstawowych badań diagnostycznych i interpretacja uzyskanych 
wyników. 
Zalecana literatura: 
1. Bargiel Z., Święcicka E.: Instrukcja do ćwiczeń z fizjologii zwierząt, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń 2000 
2. Ganong W.F.: Fizjologia, PZWL Warszawa 2007 
3. Ganong W.F.: Fizjologia. Podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL Warszawa 1994 
4. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka, PZWL Warszawa  
5. Traczyk W.Z.: Fizjologia człowieka w zarysie, PWZL Warszawa 2006 
6.    Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej,   
        PZWL Warszawa 2001 
Opracował: dr Dariusz J. Ziaja 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Chemia z Biologią 
Specjalność nauczycielska (ChN)  

 
Nazwa przedmiotu:  PEDAGOGIKA 
 

Kod przedmiotu: 
3.PED 

Nazwa angielska przedmiotu: Pedagogy 

Typ przedmiotu: obowiązkowy  Poziom przedmiotu: podstwowy 

Rok studiów: I 
Semestr studiów: 2 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:   dr Jadwiga Jadczak 
konwersatorium:  dr Jadwiga Jadczak 
Wymagania wstępne:  wybrana specjalność nauczycielska 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Opanowanie podstawowych kategorii niezbędnych do rozumienia naukowej pedagogiki, wzbogacenie 
percepcji zjawisk pedagogicznych, ukształtowanie umiejętności interpretowania, w oparciu o poznaną 
wiedzę, zjawisk pedagogicznych i rzeczywistości wychowawczej. 

Metody dydaktyczne:  metody podające, dyskusja 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
Treści merytoryczne: 
1. Geneza i rozwój pedagogiki jako nauki oraz jej miejsce w systemie nauk 
2. Zadania współczesnej pedagogiki jako nauki 
3. Struktura pedagogiki, nauki podstawowej, społecznej i stosowanej. Subdyscypliny pedagogiczne 
4. Język naukowy pedagogiki, jego specyfika i charakterystyka podstawowych terminów 

pedagogicznych, (socjalizacja, wychowanie, kształcenie, nauczanie). 
5. Osobowość – kategorią podstawową kształtowaną w działalności pedagogicznej. 
6. Środowisko wychowawcze i jego znaczenie w pedagogice. 
7. Kultura jej rola i znaczenie w pracy pedagogicznej. 
8. Czas wolny, jego pojęcie, funkcje i znaczenie w pedagogice. 
9. Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna: klasyfikacja działalności wychowawczej. 
10. Dziedziny wychowania, zasady działalności wychowawczej: wychowanie przez pracę, sztukę, 

naukę, sport, wypoczynek, zespół wychowawczy. 
11. Rodzaje wychowania, pojecie i struktura oraz proces: wychowania moralnego, estetycznego 

światopoglądowego, fizycznego. 
12. Dydaktyka jako dyscyplina pedagogiczna, jej cele, funkcje i zadania. 
13. Proces kształcenia, metody, formy i środki dydaktyczne. 
14. Niepowodzenia szkolne, ich klasyfikacja i sposoby przeciwdziałania niepowodzeniom. 
Osobowość nauczyciela wychowawcy w świetle wymagań Unii Europejskiej, predyspozycje 
osobowościowe przyszłego pedagoga oraz konieczne umiejętności i wiedza zawodowa. 
Efekty kształcenia: Umiejętności interpretowania, w oparciu o poznaną wiedzę, zjawisk 
pedagogicznych i rzeczywistości wychowawczej. 
Zalecana literatura: 
1. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993 i wyd. następne. 
2. Turos L., Pedagogika ogólna i subdyscypliny, Warszawa 1999 
3. Suchodolski B. (red.), Pedagogika podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, wyd. najnowsze. 
4. Śliwerski B.(red. nauk.) Pedagogika, t.1, Podstawy nauk o wychowaniu, Gdańsk 2006 
5. Kwieciński Z., Śliwerski B., (red.), Pedagogika, podręcznik akademicki, t.1 i 2 PWN, Warszawa 

2004 
6. Touhy D., Dusza szkoły, o tym co sprzyja zmianie i rozwojowi, Warszawa 2002 
7. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000 
8. Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998 
9.    Półturzycki P., Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 2006 
Opracowała: dr Jadwiga Jadczak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA ORGANICZNA II 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE104 

Nazwa angielska przedmiotu: Organic Chemistry II 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30K, 75 L Punkty ECTS: ECTS: 
10 (ChB), 9 (ChK,ChN) 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład: dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO 
konwersatorium: dr hab. Zdzisław Daszkiewicz, prof. UO 
laboratorium:, dr Dawid Siodłak, dr Grzegorz Spaleniak, dr Anna Kusakiewicz-Dawid 
Wymagania wstępne: zaliczony kurs - chemia organiczna I 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podstawie cotygodniowych sprawdzianów pisemnych 
laboratorium: zaliczenie na ocenę. Warunki zaliczenia - wykonanie przydzielonych technik, wykonanie 
przydzielonych preparatów z uwzględnieniem wymaganej jednorodności i wydajności, zaliczenie 
kolokwiów, prawidłowe prowadzenie notatek laboratoryjnych. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z metodami syntezy i właściwościami podstawowych grup związków 
organicznych oraz  podstawowych umiejętności oczyszczania i syntezy związków organicznych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład – 2 godziny tygodniowo, prezentacja multimedialna z komentarzem słownym 
Konwersatorium – 2 godziny tygodniowo, dyskusja, rozwiązywanie zadań 
Laboratorium –   5  godzin tygodniowo, indywidualna praca laboratoryjna studenta 
Konsultacje – 2 godziny tygodniowo  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład i konwersatorium 
 Dieny sprzęŜone – addycja 1,2- oraz 1-4. Reakcje cykloaddycji [4+2]. Systematyka związków 
organicznych: budowa, synteza, właściwości, reaktywność poszczególnych klas związków 
organicznych: alkoholi, fenoli, eterów, aldehydów, ketonów, kwasów karboksylowych i ich pochodnych. 
Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej. Aminy Reaktywność związków aromatycznych. 
Substytucja elektrofilowa i nukleofilowa w układach aromatycznych. Wpływ kierujący podstawników. 
Związki wielofunkcyjne. Monosacharydy, disacharydy i polisacharydy. Aminokwasy,. Reakcje 
przegrupowania. Reakcje pericykliczne. Elementy planowania syntezy. 
Laboratorium:  
Podstawowe wyposaŜenie laboratorium • BHP pracy w laboratorium • Wyznaczanie temperatury 
topnienia i współczynnika załamania światła jako wyznaczników jednorodności związku chemicznego • 
Destylacja prosta • Destylacja frakcyjna • Destylacja z parą wodną • Obsługa wyparki obrotowej • 
Ekstrakcja ciecz/ciecz • Ekstrakcja aparatem Soxhleta • Krystalizacja • Chromatografia TLC • 
Chromatografia kolumnowa • Wybrane syntezy związków organicznych stanowiące przegląd 
podstawowych mechanizmów reakcji chemii organicznej. 
Efekty kształcenia: 

Po ukończeniu kursu student powinien : 
• znać metody syntezy najwaŜniejszych klas związków organicznych oraz dostrzega róŜnice w 
reaktywności tych związków z uwzględnieniem stereochemii i mechanizmów reakcji.  
• znać podstawowe zasady pracy ze związkami organicznymi  
• znać podstawowe szkło laboratoryjne i jego zastosowanie  
• znać podstawowy sprzęt laboratoryjny i jego zastosowanie  
• znać podstawowe techniki laboratoryjne wyodrębniania oraz oczyszczania związków organicznych  



 62 

•  rozpoznawać procesy fizyczne wykorzystywane w celu oczyszczania, wyodrębniania i syntezy 
związków organicznych  
• rozróŜniać etapy syntezy, podczas których zachodzi reakcja chemiczna, proces fizyczny lub oba typy 
zjawisk jednocześnie  
•opisać reakcję chemiczną zachodzącą podczas syntezy związku organicznego w formie pełnego 
równania reakcji  
• opisać mechanizm reakcji chemicznej zachodzącej podczas syntezy związku organicznego w formie 
pełnych równań reakcji z zaznaczeniem przesunięć elektronów pomiędzy reagującymi ze sobą atomami •  
• montować zestawy szkła laboratoryjnego  
•obsługiwać podstawowy sprzęt laboratoryjny taki jak wyparka próŜniowa, zestawy do sączenia, wagi, 
przyrządy do pomiaru temperatury topnienia i współczynnika załamania światła, czasze grzejne, 
mieszadła, suszarki, lampy UV  
• oceniać jednorodność związku organicznego na podstawie jego danych fizycznych w szczególności 
temperatury topnienia, temperatury wrzenia, współczynnika załamania światła  
• umieć przeprowadzić wyodrębnienie i oczyszczenie związku organicznego z mieszaniny reakcyjnej lub 
źródła naturalnego za pomocą takich technik jak: destylacja, ekstrakcja, krystalizacja, chromatografia • 
potrafi prowadzić reakcję syntezy związku organicznego z wykorzystaniem podstawowego szkła i 
sprzętu laboratoryjnego  
• umieć zorganizować pracę w laboratorium mając na celu optymalizację czasu pracy oraz 
wykorzystania szkła i sprzętu laboratoryjnego  
• obliczać wydajność reakcji  
• prowadzić dziennik laboratoryjny  
• postępować zgodnie z zasadami BHP pracy w laboratorium ze związkami organicznymi  
• mieć świadomość potencjalnych zagroŜeń wynikających z kontaktu ze związkami organicznymi  
• umieć zachować się podczas potencjalnego zagroŜenia wynikającego z pracy w laboratorium 
chemicznym takimi jak: omdlenie, oparzenie, poŜar, skaleczenie, naraŜenie na kontakt z substancją 
chemiczną  
• mieć wpojone zasady dbałości o stanowisko pracy, stosowane szkło i sprzęt laboratoryjny, ze 
szczególnym uwzględnienie jego czystości  
• przestrzegać relacji pracy w zespole w tym współkorzystania ze sprzętu laboratoryjnego  
Zalecana literatura: 
5. McMurry J., Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007 
6. Mastalerz P., Chemia organiczna, Wydawnictwo Chemiczne, Wrocław 2000 
7. Morrison R. T., Boyd R. N., Chemia organiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009 
8. Daniela Buza, Aleksander Ćwil „Zadania z chemii organicznej z rozwiązaniami”, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2007 
9. Kupryszewski G., Sobocińska M., Walczyna R., Podstawy preparatyki organicznych związków 

chemicznych, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1998 
10. Kupryszewski G., Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemicznym, 

Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 1999 
11. Walczyna R., Sokołowski J., Kupryszewski G., Analiza związków organicznych, Wydawnictwo UG, 

Gdańsk 1996 
8.   Vogel A.I., Preparatyka organiczna, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006 
Opracowali: Zdzisław Daszkiewicz, Dawid Siodłak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  
 PODSTAWY CHEMII KWANTOWEJ I TEORETYCZNEJ  
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE105 

Nazwa angielska przedmiotu: Fundamentals of theoretical chemistry 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

Liczby godzin i formy zajęć: 30 W, 30 K 
Punkty ECTS:   
6 (ChB, ChK),  5 (ChN) 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO 
konwersatorium: dr hab. Małgorzata Broda, prof. UO 
Wymagania wstępne: zaliczone kursy matematyki i fizyki 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawami mechaniki kwantowej oraz jej zastosowań 
zarówno w układach prostych, jak i tych bardziej złoŜonych, o realnym znaczeniu w chemii 
Metody dydaktyczne: 
wykład i konwersatorium po 1,5 godz tygodniowo przez 15 tygodni 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Doświadczalne podstawy teorii kwantów. Promieniowanie ciała doskonale czarnego. Efekt 
fotoelektryczny. Widmo emisyjne atomu wodoru. Model atomu Bohr’a. Hipoteza de Broglie’a. Zasada 
nieoznaczoności Heisenberga. Funkcja falowa. Operatory. Równania Schrodingera zaleŜne i niezaleŜne 
od czasu. Cząstka w studni potencjału. Oscylator harmoniczny. Bariera potencjału. Efekt tunelowy. 
Postulaty mechaniki kwantowej. Atom wodoru. Spin. PrzybliŜone metody chemii kwantowej – metoda 
zaburzeń i metoda wariacyjna. Atomy wieloelektronowe. Konfiguracja elektronowa. Termy atomowe. 
PrzybliŜenie jednoelektronowe. Metoda Hartree-Focka. PrzybliŜenie Borna-Oppenheimera. Metoda 
LCAO MO. Wiązanie chemiczne, hybrydyzacja. Zastosowania teorii grup. Symetria cząsteczek. 
Podstawy spektroskopii molekularnej. Metody obliczeniowe chemii kwantowej: półemipiryczne i ab 
initio. Elementy termodynamiki statystycznej. Elementy termodynamiki statystycznej, określanie 
entropii i energii termicznej zbiorów cząsteczek.   
Efekty kształcenia: 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student jest w stanie wykorzystać podstawowe metody kwantowo-
mechaniczne do opisu właściwości, struktury i reaktywności układów chemicznych.  
Zalecana literatura: 
1. Kołos W., Sadlej J., Atom i cząsteczka, WNT, Warszawa 1998. 
2. Kołos W., Chemia kwantowa, PWN Warszawa 1986. 
3. Piela L., Idee chemii kwantowej, PWN Warszawa 2003. 
4. Atkins P. W., Molekularna mechanika kwantowa, PWN, Warszawa 1974 
5. Grodzicki A., Symetria cząsteczek a ich widma oscylacyjne, PWN, Warszawa 1988. 
6. Haken H., Wolf H. C., Atomy i kwanty. Wprowadzenie do współczesnej spektroskopii atomowej., 

PWN Warszawa 2002. 
Opracowała: dr hab. Małgorzata Broda 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA FIZYCZNA I 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE106 

Nazwa angielska przedmiotu: Physical Chemistry I 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30K, 45L Punkty ECTS: 9 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Antoni Maj 
konwersatorium: dr Antoni Maj 
laboratorium: dr Małgorzata Pawełczak, dr inŜ. Józef Hurek, dr Antoni Maj 
Wymagania wstępne: bez wymagań wstępnych 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie bez oceny, obowiązkowa obecność na wykładach (regulamin studiów), aktywność na 
wykładzie (konwersacja). 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę, zaliczenie na bieŜąco wszystkich 13 sprawdzianów (kartkówek), 
odpowiedzi ustne studenta. 
laboratorium: zaliczenie na ocenę, zaliczenie kolokwiów i pisemnych sprawozdań  
z przydzielonych ćwiczeń. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Opanowanie przez studenta podstawowych zagadnień wchodzących w zakres chemii fizycznej I oraz 
nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce praw opisujących zjawiska fizykochemiczne (w oparciu 
o aparat matematyczny). Zapoznanie się z róŜnymi metodami badawczymi i obsługą aparatury 
stosowanej przy wyznaczaniu róŜnych wielkości fizykochemicznych. Nabycie umiejętności interpretacji 
i opisu wyników eksperymentalnych oraz pracy zespołowej w ramach grupy studenckiej. Kształtowanie 
umiejętności wyraŜania swoich poglądów i dyskusji w grupie.  
Metody dydaktyczne: Metody problemowe, praktyczne, podające – wykłady, praca w laboratorium, 
ćwiczenia, konsultacje ( w tym na odległość - internet). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Stany skupienia materii, fazy ciekłokrystaliczne. Gaz doskonały. Równanie stanu van der Waalsa. 
Podstawowe pojęcia termodynamiki i definicje (stan równowagi, zerowa zasada termodynamiki, 
temperatura i ciśnienie oraz sposoby ich pomiaru). Równowagi chemiczne i równowagi fazowe. 
Pierwsza zasada termodynamiki, energia wewnętrzna, zmiana energii wewnętrznej w procesach 
parowania, reakcji chemicznej, praca w procesie izotermicznym, izobarycznym i adiabatycznym, 
pojemność cieplna, ciepło molowe. Entalpia. Termochemia. Druga zasada termodynamiki, maksimum 
entropii w układzie izolowanym, entropia a przekaz ciepła, silniki cieplne, cykl Carnota, temperatura 
bezwzględna, wzrost entropii w procesach samorzutnych. Procesy spontaniczne a potencjały 
termodynamiczne, energia swobodna Helmholtza, entalpia swobodna Gibbsa, związek potencjałów 
termodynamicznych z ciepłem i praca, równanie Gibbsa-Duhema. Zastosowania termodynamiki: 
przemiany fazowe, diagramy fazowe, warunek równowagi faz, równanie Clapeyrona, punkt potrójny i 
punkt krytyczny, Zastosowanie termodynamiki: mieszaniny, prawo Raoulta, prawo Henry’ego, reguła 
faz Gibbsa, roztwory doskonałe, ciśnienie osmotyczne, podwyŜszanie temperatury wrzenia i obniŜanie 
temperatury krzepnięcia, eutektyki, roztwory rzeczywiste, lotność, stany standardowe. Zastosowania 
termodynamiki: reakcje chemiczne, warunek równowagi chemicznej, reguła Le Chateliera, prawo 
działania mas, praca reakcji. Fenomenologiczna i molekularna interpretacja energii i entropii. Elementy 
termodynamiki statystycznej, określanie entropii i energii termicznej zbiorów cząsteczek. Układy 
koloidalne. Funkcjonowanie przyrody na gruncie termodynamiki. Elementy spektroskopii. 
Konwersatorium:  
Opis stanów skupienia. Termodynamika chemiczna. Zastosowanie termodynamiki w opisie zjawisk 
fizycznych i reakcji chemicznych. Statyka chemiczna. Opis i dyskusja wybranych zjawisk 
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fizykochemicznych. 
Laboratorium: obejmuje samodzielne wykonanie przez studenta ćwiczeń przewidzianych 
harmonogramem: Ciepło spalania; Ciepło neutralizacji; Ciepło parowania cieczy; Oznaczanie punktu 
izoelektrycznego koloidu; Lepkość cieczy - zaleŜność od temperatury i składu; Pomiar napięcia 
powierzchniowego roztworów - izoterma nadmiarowa Gibbsa; Badanie adsorpcji kwasu octowego na 
węglu aktywnym z roztworu wodnego; Wyznaczanie masy cząsteczkowej polimeru metodą 
wiskozymetryczną; Widma elektronowe związków chemicznych; Wyznaczanie krytycznej temperatury 
rozpuszczalności; Ebuliometria; Pomiar energii aktywacji termistora; Chromatografia kolumnowa; 
Efekty kształcenia: 
Wiedza 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie w stanie: 

- rozpoznać, opisywać i objaśniać zjawiska przyrodnicze – w szczególności od strony ich 
fizykochemii 

- formułować prawa związane z poznanymi zjawiskami i wytłumaczyć ich przyczyny oraz 
uwarunkowania, 

Umiejętności 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie umiał: 

- analizować zjawiska przyrodnicze (fizykochemiczne),  
- decydować i dobierać metody eksperymentalne pozwalające je badać,  
- formułować wnioski z badań (pomiarów) w tym krytycznie interpretować wyniki 
- korzystać z aparatury badawczej (obsługiwać),  
- łączyć teorię z praktyką,  
- montować samodzielnie zestawy badawcze (pomiarowe) i przeprowadzać eksperymenty 
- obliczać wielkości fizykochemiczne, 
- opracowywać wyniki w formie raportów laboratoryjnych, referatów lub publikacji 
- współpracować w pracy badawczej 

Kompetencje personalne i społeczne jakie student nabędzie w wyniku zaliczenia przedmiotu: 
- aktywna postawa w dąŜeniu do poznawania zjawisk przyrodniczych, 
- dbałość o powierzony sprzęt 
- kreatywność i chęć poznania 
- otwartość na nowości naukowe 
- zdolność do pracy w grupie i do wyraŜania krytycznych ocen wyników pracy badawczej 
Zalecana literatura: 
Podręczniki: 
1. K. Pigoń, Z. Ruziewicz; Chemia Fizyczna, Tom 1 podstawy fenomenologiczne, Tom 2 fizykochemia 

molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 
2. Atkins P.W.; Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 
3. Bielański A., Gumiński K., Kamieński B, Pigoń K., Sobczyk L. (red); Chemia fizyczna, PWN 

Warszawa 1980 
Zbiory zadań do ćwiczeń rachunkowych: 
1. A.Kisza, P.Freundlich; Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej; Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2004 
2. Atkins P.W.; Zadania z chemii fizycznej, PWN Warszawa 2001 
3. Adamson A.W.; Zadania z chemii fizycznej; PWN Warszawa 1978 
4. Kisieleva E.W., Karietnikow G.S., Kudriaszow I.W., Zbiór zadań z chemii fizycznej  

z przykładami; PWN Warszawa 1971  
Zastosowanie metod numerycznych do obliczeń fizykochemicznych: 
1. Ufnalski W., Mądry K.; Excel dla chemików i nie tylko; WNT Warszawa 2000 
2. S. Koter, A. Warszawski; Mathematica w przykładach dla chemików; Wydawnictwo UMK, Toruń 

2001 
Obcojęzyczna: 
1. De Levie R.; Principles of Quantitative Chemical Analysis; The McGraw-Hill Companies, Inc. 1997  
2.   Gerd Wedler; Lehrbuch der Physikalischen Chemie; wyd.5 WILEY-VCH 2004 
Opracowali: dr A. Maj, dr M.Pawełczak, dr J.Hurek 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB, ChN 

 
Nazwa przedmiotu:  ZOOLOGIA OGÓLNA I SYSTEMATYCZNA 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.BN.BIO102 

Nazwa angielska przedmiotu: General and systematic zoology 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Barbara Lis, prof. UO 
laboratorium: dr Andrzej Wolski 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny 
laboratorium: praktyczne i teoretyczne zaliczenie laboratoriów – ocenianie ciągłe 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie podstawowych  czynności Ŝyciowych zwierząt oraz ich adaptacji do Ŝycia w rozmaitych 
środowiskach.  
Poznanie podstaw klasyfikacji biologicznej i współczesnych systemów klasyfikacji Protista i  Metazoa. 
Poznanie róŜnorodności Protista i  Metazoa:  

- umiejętność wyróŜniania poszczególnych grup systematycznych Protista i Metazoa w oparciu o ich 
cechy diagnostyczne; 

- umiejętność klasyfikowania przedstawicieli Protista i  Metazoa do jednostek taksonomicznych 
niŜszych rangą (typ, podtyp, gromada, rząd); 

- umiejętność scharakteryzowania poznanych typów Protista i  Metazoa oraz ich najwaŜniejszych 
przedstawicieli (np. gatunki mające szczególnie znaczenie w Ŝyciu i gospodarce człowieka, 
chronione, pasoŜytnicze itp.). 

Poznanie zasad prowadzenia i dokumentowania obserwacji biologicznych, zasad prowadzenia prostych 
hodowli i korzystania z kluczy do oznaczania. 
Metody dydaktyczne:  
Wykład ilustrowany pokazem multimedialnym (2W tygodniowo), obserwacje biologiczne (2L 
tygodniowo) przedstawicieli Protista i Metazoa, ich budowy oraz wybranych struktur morfologicznych 
(obserwacje przyŜyciowe okazów pochodzących z hodowli, okazów zasuszonych, preparatów mokrych, 
preparatów mikroskopowych, z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego i stereoskopowego), oznaczanie 
gatunków zwierząt za pomocą kluczy do oznaczania.  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Zadania i historia zoologii. Podstawy klasyfikacji biologicznej. Nazewnictwo zoologiczne. Systematyka 
a taksonomia. Procesy Ŝyciowe zwierząt (ruch, odŜywianie, oddychanie, krąŜenie, wydalanie, rozród, 
odbieranie bodźców zmysłowych) z uwzględnieniem przystosowań do bytowania w rozmaitych 
środowiskach. Podstawy etologii zwierząt. Charakterystyka Protista. Systemy klasyfikacji Protista.  

Podstawy embriologii i histologii zwierząt. Pochodzenie Metazoa. Współczesne systemy klasyfikacji 
Metazoa (hipoteza jam ciała, systemy utworzone w oparciu o wyróŜnienie taksonów Ecdysozoa-
Lophophorata i Spiralia). Charakterystyka (uwzględniająca cechy diagnostyczne, morfologię, procesy 
Ŝyciowe, ekologię, znaczenie i filogenezę) poszczególnych typów zwierząt w oparciu o ich wybranych 
przedstawicieli. Fauna Polski. 
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Efekty kształcenia: 
Student powinien: 

- umieć podać waŜniejsze wydarzenia w historii zoologii, wymienić kluczowe postacie 
(Arystoteles, Linneusz, Darwin) i przedstawić ich wkład w rozwój badań zoologicznych; 

- umieć (w sposób zgodny z ich hierarchią) wymienić jednostki taksonomiczne uŜywane w 
klasyfikacji zoologicznej; 

- znać zasady nazewnictwa zoologicznego; 
- znać i stosować podstawowe zasady wymowy łacińskiej;  
- umieć zdefiniować takie pojęcia, jak: taksonomia, klasyfikacja, systematyka, system naturalny, 

system sztuczny, cecha apomorficzna, cecha plezjomorficzna, homologia, analogia, homoplazja, 
paralelizm, konwergencja, dywergencja, kladogeneza, anageneza, klad, grad oraz umieć podać 
przykłady ilustrujące te pojęcia; 

- umieć wymienić sposoby poruszania się zwierząt w wodzie, na lądzie i w powietrzu oraz podać 
cechy adaptacyjne umoŜliwiające te formy ruchu; 

- umieć wymienić sposoby odŜywiania się zwierząt, podać cechy przystosowawcze związane ze 
sposobem pobierania pokarmu, umieć wyróŜnić odcinki przewodu pokarmowego i 
scharakteryzować ich funkcje; 

- umieć wymienić i scharakteryzować narządy wymiany gazowej występujące u zwierząt 
Ŝyjących w róŜnych środowiskach; 

- umieć wymienić typy układów krąŜenia, elementy wchodzące w skład tych układów oraz 
podstawowe róŜnice w ich funkcjonowaniu; 

- umieć opisać budowę i funkcjonowanie narządów wydalniczych występujących w róŜnych 
grupach zwierząt; 

- umieć wymienić sposoby rozmnaŜania się zwierząt i zilustrować je odpowiednimi przykładami; 
- umieć wyjaśnić znaczenie rozmnaŜania płciowego, umieć wymienić I-, II-  i III-rzędowe cechy 

płciowe oraz zasadnicze elementy wchodzące w skład męskiego i Ŝeńskiego układu 
rozrodczego, a takŜe podać sposoby zapłodnienia występujące w róŜnych grupach zwierząt; 

- umieć wymienić sposoby rozrodu zwierząt, przykłady zachowań związanych z okresem 
godowym i opieką nad potomstwem; 

- umieć wymienić i scharakteryzować receptory występujące u zwierząt i zilustrować je 
odpowiednimi przykładami; 

- umieć wyróŜnić typy komórek jajowych; 
- umieć wymienić i zdefiniować etapy embriogenezy zwierząt; 
- umieć wymienić i scharakteryzować typy bruzdkowania, gastrulacji, tworzenia mezodermy i 

celomy; 
- umieć przedstawić plany budowy zwierząt zaliczanych do poszczególnych typów z 

uwzględnieniem warstw i jam ciała;     
- znać budowę i funkcjonowanie tkanek zwierzęcych; 
- umieć podać cechy diagnostyczne waŜniejszych typów Protista i Metazoa*; 
- umieć rozpoznawać przedstawicieli waŜniejszych typów Protista i Metazoa**; 
- umieć scharakteryzować waŜniejszych przedstawicieli Protista  i Metazoa, z uwzględnieniem ich 

cech diagnostycznych, morfologii, procesów Ŝyciowych, ekologii i znaczenia dla człowieka; 
- umieć klasyfikować waŜniejszych przedstawicieli Protista i Metazoa do jednostek 

taksonomicznych niŜszych rangą; 
- umieć przedstawić współczesne systemy klasyfikacji Protista i Metazoa; 
- scharakteryzować powiązania filogenetyczne pomiędzy waŜniejszymi grupami Metazoa; 
- rozpoznawać przedstawicieli rodzimej fauny z uwzględnieniem gatunków podlegających 

ochronie; 
- prowadzić, z uwzględnieniem zasad, obserwacje biologiczne oraz dokumentować je za pomocą 

odręcznych rysunków; 
- posługiwać się mikroskopem świetlnym i stereoskopowym; 
- wykonywać proste preparaty biologiczne (w tym mikroskopowe); 
- prowadzić proste hodowle (np. przedstawicieli Protista); 
- posługiwać się kluczami do oznaczania zwierząt i sprawnie oznaczać przedstawicieli rodzimej 

fauny; 
- umieć wyjaśnić zaleŜności między budową organizmu a jego funkcjonowaniem w określonym 

środowisku;  
- umieć wykorzystać róŜnorodne źródła i metody pozyskiwania informacji; 



 68 

- umieć dokonać analizy i interpretacji danych przedstawionych w sposób graficzny (np. w formie 
schematycznego rysunku); 

- dostrzegać róŜnorodność świata zwierząt i konieczność ochrony zagroŜonych przedstawicieli 
fauny. 

_________________________________ 
*) kaŜdy student na pierwszym wykładzie otrzymuje aktualną klasyfikację Protista i Metazoa z 
uwzględnieniem typów zwierząt, których znajomość obowiązuje studenta; 
**) student powinien umieć rozpoznawać i scharakteryzować te gatunki (bądź rodzaje) Protista i 
Metazoa, które omawiane były w czasie wykładów i te, które poznał podczas obserwacji prowadzonych 
w ramach laboratoriów.   
Zalecana literatura: 

Literatura podstawowa: 
1. J. Hempel-Zawitkowska (red.), Zoologia dla uczelni rolniczych. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1995 

(i późniejsze). 
2. W. Zamachowski i A. Zyśk, Strunowce Chordata. Podręcznik zoologii dla studentów. Wydawnictwo 

Naukowe WSP Kraków 1997. 
3. A. Rajski, Zoologia. T-1. Część ogólna. PWN, Warszawa 1997. 
4.   Cz. Jura, Bezkręgowce. PWN, Warszawa 2006. 
5. Cz. Błaszak (red.), Zoologia. Bezkręgowce (bez stawonogów). Tom I. Wydawnictwo Naukowe PWN 

Warszawa 2009. 
6. Cz. Błaszak (red.), Zoologia. Tom 2, część 1. Stawonogi. Szczękoczułkopodobne, skorupiaki. PWN 

Warszawa 2011.  
7. W. Riedel (red.),Ćwiczenia z zoologii bezkręgowców. PWN, Warszawa 2002. 
8.  Cz. Gębicki, J. Szwedo, Owady Polski. Atlas i klucz. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice, 2000. 

Literatura uzupełniająca: 
1. R.D. Jurd, Biologia zwierząt. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 1999. 
2. J. Banaszak, Przegląd systematyczny owadów. WSiP, Bydgoszcz 1994. 
3. A. Jasiński, Zootomia kręgowców. PWN, Warszawa 1978. 
4. K. Dobrowolski, S. Klimaszewski, H. Szeligiewicz, Zoologia. WSiP, Warszawa 1974. 
5. Z. Raabe,Zarys protozoologii. PWN, Warszawa 1972. 
6. A. Czapik, Podstawy protozoologii. PWN, Warszawa 1980. 
7. N. Pławilszczikow, Klucze do oznaczania owadów. PWRiL, Warszawa 1972. 
8. J.R. Starzyk i in., Ćwiczenia z entomologii leśnej. PWRiL, Warszawa 2006. 
Opracowała: dr hab. Barbara Lis, prof. UO 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność:  
Chemia kosmetyczna (ChK) 

 
Nazwa przedmiotu:  FITOCHEMIA FARMACEUTYCZNA 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.K.CHE210 

Nazwa angielska przedmiotu: Pharmaceutical phytochemistry 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu: średnio zaawansowany 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Izabela Jasicka-Misiak 
laboratorium: dr Izabela Jasicka-Misiak 

Wymagania wstępne: Zaliczony kurs podstawowy z przedmiotu chemia organiczna 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin w formie testu otwartego i wielokrotnego wyboru 
laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie wykonanych ćwiczeń, zaliczonego materiału 
teoretycznego oraz przedłoŜonych sprawozdań 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem części laboratoryjnej przedmiotu jest zapoznanie studentów z preparatyką fitochemiczną – 
metodami izolacji i badania związków naturalnych pochodzenia roślinnego. Zapoznanie z róŜnymi 
metodami wyodrębniania, rozdziału i oczyszczania produktów (SPE, ekstrakcja w aparacie Soxhleta, 
ekstrakcja z wykorzystaniem ultradźwięków, destylacja prosta, z parą wodną, chromatografia 
kolumnowa i inne) oraz wybranymi metodami identyfikacji związków: chromatografia 
cienkowarstwowa, GC-MS, HPLC. 
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot obejmuje wykłady (30 godz.) i zajęcia laboratoryjne (30 godz.) w ramach których studenci 
zobowiązani są do wykonania 6 ćwiczeń na podstawie otrzymanych instrukcji. Dodatkowo przewidziane 
są konsultacje indywidualne w terminach uzgodnionych ze studentami.  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Kurs przedmiotu wprowadza w tematykę najwaŜniejszych produktów roślinnego metabolizmu 
pierwotnego i wtórnego oraz ich znaczenia dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. W 
ramach kursu rozpatrywane będą szlaki metaboliczne (biosynteza) metabolitów pierwotnych 
(węglowodany, tłuszcze, białka) i wtórnych (min. glikozydy, terpenoidy, fenylopropenoidy, alkaloidy) – 
ich struktura chemiczna, działanie, zastosowania w lecznictwie. Surowce farmakopealne i 
niefarmakopealne zawierające związki biologicznie czynne pochodzenia roślinnego. Identyfikacja, ocena 
jakości i standaryzacja roślinnych surowców leczniczych. 
Efekty kształcenia: 
Po zakończonym kursie student umie: 
- identyfikować i definiować pierwotne i wtórne metabolity roślinne 
- wyjaśnić ich znaczenie w róŜnych gatunkach roślin 
- przedyskutować zagadnienia etyczne związane z produkcją leków z gatunków zagroŜonych. 
Ponadto student zna nowoczesne metod analizy fitochemicznej ilościowej i jakościowej, potrafi 
wykonać analizę chromatograficzną (GC, HPLC), posiada umiejętność identyfikowania roślinnych 
surowców leczniczych i ich mieszanin metodami analizy fitochemicznej. 
Zalecana literatura: 
1. Matławska I., Farmakognozja, Akademia Medyczna w Poznaniu, Poznań 2005.  
2. Kohlmünzer S., Farmakognozja, PZWL Warszawa 1998. 
3. Czerpak R., Jabłońska-Trypuć A., Roślinne surowce kosmetyczne, Med Pharm Polska 2008. 
4. Zieliński W., Rajca A., Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych, WNT, 

Warszawa, 1995. 
5. Molski M., Chemia piękna, PWN Warszawa 2009. 
Opracowała: Izabela Jasicka-Misiak 



 70 

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

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChK 

 
Nazwa przedmiotu:  STAROŚĆ W RELIGIACH 
 

Kod przedmiotu: 
5.0.0.0.1.017 

Nazwa angielska przedmiotu: The elders in the religious 

Typ przedmiotu: do wyboru - humanistyczny Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 3 

Liczby godzin i formy zajęć: 30K Punkty ECTS: 1 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
konwersatorium: ks. dr hab. Andrzej Anderwald, prof. UO 
Wymagania wstępne: Brak wymagań wstępnych i przedmiotów wprowadzających 

Forma i warunki zaliczenia: 
konwersatorium: zaliczenie ustne na podstawie podanych tez  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Określenie starości, miejsca człowieka starego w religiach (na przykładzie religii monoteistycznych: 
judaizm, chrześcijaństwo i islam); przedstawienie charakterystycznych dla danej tradycji religijnej 
postaw wobec ludzi starych, przypisywanych im ról i funkcji w danej społeczności; ukazanie 
oryginalności chrześcijańskiego podejścia do starego człowieka.  
Metody dydaktyczne:  
Metoda: wykład i towarzysząca mu prezentacja multimedialna; lektura wybranych tekstów, dyskusja. 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Część pierwsza:  wyjaśnianie pojęć: starość, religia, struktura religii, gerontologia religijna, moŜliwe 
typy postaw wobec religii. Część druga: przedstawienie wybranych tradycji religijnych (judaistyczna, 
chrześcijańska i islamska) w relacji do starości i starego człowieka; ukazanie miejsca człowieka starego 
w antropologii danej tradycji; przypisywanych mu funkcji w danej społeczności religijnej. 
Efekty kształcenia: 
 zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu gerontologii religijnej;  umiejętności jej wykorzystania w 
krytycznej ocenie współczesnych stereotypów nt. starości;  kształtowanie postaw szacunku, uznania 
wobec osób starszych na bazie godności osoby ludzkiej; ukazanie znaczenia perspektywy religijnej 
starości w kontekście wezwań generowanych kryzysem demograficznym w Europie.   
Zalecana literatura:  
JAN PAWEŁ II, O szacunku dla ludzi w podeszłym wieku (1998), TenŜe, Do moich Braci i Sióstr – ludzi w 
podeszłym wieku, (1999); L. DYCZEWSKI, Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze, Lublin 
1994;  Z. ZDYBICKA, Czym jest i dlaczego istnieje religia, w: H. ZIMOŃ (red.), Religia w świecie 
współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, Lublin 2000, s. 53-62; Z. PAWŁOWSKI, Starość 
według Biblii, „Pastores” (2007) nr 4, s. 7-15; F-L. Hossfeld, Glaube und Alter, THG 49(2006), s. 267-
276; R. KUNZ (red.), Religiöse Begleitung im Alter. Religion als Thema der Gerontologie, Zürich 2007; 
R. Konieczna-Woźnik (red.), Dorosłość wobec starości. Oczekiwania – Radości – Dylematy, Poznań 
2008; A. Zych, Przekraczając smugę cienia. Szkice z gerontologii i tanatologii, Katowice 2009; 
Jakubowska H. i in. (red.), Patrząc na starość, Poznań 2009.  
Opracował: ks. Andrzej Anderwald  
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  BIOCHEMIA Z PODSTAWAMI BIOLOGII 
 

Kod przedmiotu: 
7-D3-4-C-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Biochemistry with elements of biology 

Typ przedmiotu: Obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 4 

Liczby godzin i formy zajęć:  
30 W, 15 K, 45 L  

Punkty ECTS:  
7 – ChB, ChN, 8 – ChK 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO 
konwersatorium: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO 
laboratorium: dr Beata Gąsowska-Bajger 
Wymagania wstępne: zaliczone zajęcia z chemii ogólnej i organicznej 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny 
konwersatorium: dwa kolokwia w odstępach 6-tygodniowych, ocenianie ciągłe – rozwiązywanie zadań 
na zajęciach 
laboratorium: ocenianie ciągłe – zaliczenie 10 sprawdzianów, 10 ćwiczeń, 10 sprawozdań 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wielopoziomową budową organizmów i ich 
funkcjonowaniem na poziomie molekularnym. Podstawowym zadaniem jest uzmysłowienie studentom, 
Ŝe procesy chemiczne zachodzące w organizmach Ŝywych są takie same jak w probówce, róŜnią się 
tylko stopniem złoŜoności i precyzyjną regulacją. Rozwiązywanie zadań problemowych w czasie zajęć 
konwersatoryjnych ma pozwolić studentom na gruntowne zrozumienie poruszanych zagadnień. Celem 
ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studentów z metodami stosowanymi w analizie podstawowych 
grup związków występujących w organizmach Ŝywych oraz wybranych procesów biochemicznych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład – 2 h tygodniowo 
Konsultacje - 2 h tygodniowo 
Konwersatorium (rozwiązywanie zadań) – 1 h tygodniowo 
Praca w laboratorium – 3 h tygodniowo 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład i konwersatorium: 
Teorie powstania Ŝycia na Ziemi. Poziomy organizacji Ŝycia – formy bezkomórkowe, komórki, tkanki, 
narządy. Organizmy jedno- i wielokomórkowe. Biologiczne pojęcie gatunku, procesy powstawania i 
wymierania gatunków. Budowa i fizjologia organizmów priokariotycznych i eukariotycznych. Budowa 
komórki i funkcje jej elementów składowych, kompartmentalizacja metabolizmu. Woda jako środowisko 
reakcji biochemicznych. Aminokwasy – budowa i właściwości. Białka – struktura, właściwości, metody 
oczyszczania i analizy. Enzymy – kinetyka, strategie katalityczne, inhibitory. Metabolizm – 
wprowadzenie i struktury podstawowe. Węglowodany – budowa i metabolizm. Fotosynteza. Biosynteza 
i rozkład kwasów tłuszczowych. Metabolizm cholesterolu i biosynteza składników błon komórkowych. 
Budowa i dynamika błony komórkowej, procesy transportu membranowego. Metabolizm aminokwasów, 
cykl mocznikowy. Budowa kwasów nukleinowych, metody oznaczania sekwencji. Przepływ informacji 
genetycznej – replikacja i naprawa DNA, synteza i splajsing RNA, rybozymy. Biosynteza białek, 
kierowanie do organelli, sekwencje sygnałowe. Kontrola ekspresji genów u prokariotów i eukariotów, 
koncepcja operonu. Techniki biologii molekularnej we współczesnej biochemii – zastosowanie w 
badaniach w praktyce medycznej i przemysłowej. Podstawy genetyki klasycznej, populacyjnej i 
molekularnej. Podstawy biotechnologii. Organizmy transgeniczne i ich zastosowanie. 
Laboratorium: 
Właściwości amfoteryczne aminokwasów. Kazeina mleka – właściwości fizykochemiczne. Rozdział 
białek przy uŜyciu chromatografii jonowymiennej na DEAE-Sefarozie. Wyznaczanie stałej Michaelisa 
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dla reakcji hydrolizy sacharozy katalizowanej przez inwertazę z droŜdŜy. Izolacja i badanie właściwości 
skrobi ziemniaczanej. Wyznaczanie liczb właściwych tłuszczów. Oznaczanie objętości zamkniętej 
liposomów. Metody oznaczania cholesterolu. Izolacja i badanie właściwości kwasów nukleinowych. 
Badanie barwników roślinnych. Badanie witamin A i D oraz ilościowe oznaczanie witaminy C. Dializa. 
 
Efekty kształcenia: 
Wiedza: 
Znajomość struktur i właściwości związków wchodzących w skład organizmów Ŝywych – 
aminokwasów, białek, cukrów, tłuszczów, nukleotydów i kwasów nukleinowych, witamin. Zrozumienie 
procesów dysocjacji związków organicznych, reakcji utleniania-redukcji związków organicznych, 
znaczenia oddziaływań międzycząsteczkowych. Znajomość podstawowych procesów metabolicznych i 
powiązań pomiędzy nimi. Zrozumienie zaleŜności pomiędzy strukturą i funkcją komórek i ich organelli. 
Zrozumienie znaczenia specjalizacji tkanek w organizmach wielokomórkowych.   
Umiejętności: 
Umiejętność opisu i interpretacji zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oŜywionej, opisu 
znaczenia makrocząsteczek w przyrodzie oraz powiązania struktury i właściwości cząsteczek 
biopolimerów, w tym właściwości katalitycznych. Posługiwanie się podstawowymi technikami 
biochemii, umiejętność wykorzystania prostych procesów biochemicznych w chemii i technice. 
Postawy: 
Zrozumienie znaczenia wiedzy podstawowej z zakresu biochemii w praktyce gospodarczej – przemyśle, 
rolnictwie, medycynie, kryminalistyce.  
Zalecana literatura: 
Literatura obowiązkowa: 
1. J. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, wyd. VI, PWN, Warszawa, 2009 
2. J. Berg, J. L. Tymoczko, L. Stryer, Biochemia, wyd. V, PWN, Warszawa, 2005. 
3. B.B Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton, Krótkie wykłady: Biochemia, wyd. III, PWN, Warszawa, 

2010. 
4. B.B Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton, Krótkie wykłady: Biochemia, wyd. II, PWN, Warszawa, 

2007. 
Literatura uzupełniająca: 
1. L. Kłyszejko-Stefanowicz, Ćwiczenia z biochemii, PWN, Warszawa, 2005. 
2. P. Kafarski & B. Lejczak, Chemia bioorganiczna, PWN, Warszawa, 1994 
3. D. Voet, J. G. Voet & C. W. Pratt, Fundamentals of Biochemistry, 2 Ed., Wiley & Sons, New York, 

2006. 
4.   J. L. Tymoczko, J. M. Berg, L. Stryer, Biochemistry: A Short Course, 1 Ed., W. H. Freeman, New 
York, 2009. 
Opracował: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO, dr Beata Gąsowska-Bajger 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA NIEORGANICZNA I 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE108 

Nazwa angielska przedmiotu: Inorganic Chemistry I 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 4 

Liczby godzin i formy zajęć: 30 W, 15 K Punkty ECTS: 4 
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Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO 
konwersatorium: dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej właściwości pierwiastków bloku s i p układu okresowego 
(właściwości atomowe, fizyczne, reaktywność, występowanie, otrzymywanie, waŜniejsze związki i 
zastosowania). Zapoznanie z zastosowaniem podstawowych teorii do zrozumienia i opisu obserwacji 
chemicznych. Konwersatorium ma charakter wspomagający zrozumienie oraz praktyczne opanowanie 
zagadnień objętych treściami programowymi wykładu. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład – 2 godziny tygodniowo, prezentacja multimedialna 
Konwersatorium – 1 godzina tygodniowo, zadania problemowe, dyskusja 
Treści merytoryczne: 
Wykład i Konwersatorium: 
Nomenklatura związków nieorganicznych, rodzaje i ogólne reguły nazewnictwa związków 
nieorganicznych. Reguły tworzenia nazw poszczególnych typów związków. Układ okresowy 
pierwiastków. Struktura (bloki), zapełnianie powłok elektronowych (liczby kwantowe) a połoŜenie w 
układzie okresowym. Okresowość właściwości pierwiastków, promienie atomowe, promienie jonowe, 
potencjały jonizacyjne, powinowactwo elektronowe, elektroujemność, gęstość, temperatury topnienia i 
wrzenia, charakter metaliczny, stopnie utlenienia. Teorie wiązań kowalencyjnych, zastosowanie do 
cząsteczek nieorganicznych. Orbitale molekularne, obsadzenie MO i właściwości cząsteczek od B2 do F2, 
konfiguracje elektronowe, rząd wiązania (trwałość cząsteczki), właściwości magnetyczne, cząsteczki 
heterojądrowe PCl5, SF6. Teoria wiązań walencyjnych, zhybrydyzowane orbitale atomowe w wiązaniach 
σ dla wybranych struktur związków nieorganicznych. Ogólna charakterystyka pierwiastków grup 
głównych, występowanie, charakter metali i niemetali, tlenków. Charakterystyka pierwiastków grup 
głównych, właściwości atomowe, fizyczne, chemiczne, występowanie, reaktywność, waŜne reakcje, 
związki, struktury związków, otrzymywanie, zastosowanie. Wodór i wodorki, wiązanie wodorowe, 
litowce, berylowce, borowce, węglowce, azotowce, tlenowce, fluorowce, helowce. Tematyka 
konwersatorium jest zgodna z programem wykładu zarówno pod względem merytorycznym jak i 
kolejności realizacji i oparta jest na listach zadań problemowych.  
Efekty kształcenia: 
Znajomość najwaŜniejszych informacji o pierwiastkach, ujęta w sposób porównawczy (w ramach grup 
układu okresowego) i ich połączeniach (w ramach związków określonych typów). Zrozumienie znaczenia 
wiedzy podstawowej z zakresu Chemii nieorganicznej w kontekście zarówno naukowym (wyjaśnianie 
zaleŜności pomiędzy zjawiskami i ich teoretyczne wyjaśnianie), jak i technicznym (przemysłowym).  
Zalecana literatura: 

1. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2002. 
2. Cotton F.A., Wilkinson G., Gaus P.L., Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN, Warszawa 1995. 
3. Lee J.D., Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1997.  
4. Sienko M.J., Plane R.A., Chemia. Podstawy i zastosowania, WN-T, Warszawa 2002.  
5. Wells A.F., Strukturalna chemia nieorganiczna, WN-T, Warszawa 1993.  

 6.     Stasicka Z. (Red.), Nomenklatura chemii nieorganicznej, Wiadomości Chemiczne, Wydawnictwo    
 Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.  

Opracował: dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA FIZYCZNA II 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE107 

Nazwa angielska przedmiotu: Physical chemistry II 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 4 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30K, 45L Punkty ECTS: 10 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr inŜ. Józef Hurek 
konwersatorium: dr inŜ. Józef Hurek 
laboratorium: dr Antoni Maj, dr Joanna Nackiewicz  

Wymagania wstępne: zaliczony przedmiot „Chemia Fizyczna I” (3.3.PBN.CHE106) 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin w formie testowej pisemnej.  
konwersatorium: zaliczenie na ocenę, zaliczenie 2 kolokwiów pisemnych z zadań 
laboratorium: zaliczenie na ocenę, zaliczenie kolokwiów i sprawozdań z przydzielonych ćwiczeń. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Opanowanie przez studenta podstawowych zagadnień wchodzących w skład chemii fizycznej I i chemii 
fizycznej II oraz nabycie umiejętności wykorzystania w praktyce praw opisujących zjawiska 
fizykochemiczne (w oparciu o aparat matematyczny). Zapoznanie się z róŜnymi metodami badawczymi i 
obsługą aparatury stosowanej przy oznaczaniu róŜnych wielkości fizykochemicznych. Nabycie 
umiejętności interpretacji i opisu wyników eksperymentalnych oraz pracy zespołowej w ramach grupy 
studenckiej. Kształtowanie umiejętności wyraŜania swoich poglądów i dyskusji w grupie.  
Metody dydaktyczne: 
Metody problemowe, praktyczne, podające 
Wykład: prowadzony w sposób tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji PowerPoint; materiały 
dydaktyczne dostępne na stronie Zakładu Chemii Fizycznej. 
Konwersatorium: kierowane przez prowadzącego rozwiązywanie zadań i dyskusja problemów 
wykorzystujących treści wykładowe. Objaśnianie i utrwalanie zagadnień wykładowych. Dyskusja w 
grupie studenckiej. 
Laboratorium: obejmuje wykonanie przewidzianych harmonogramem ćwiczeń samodzielnie przez 
studenta. 
Ponadto - konsultacje ( w tym na odległość - internet). 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Definicje i podstawowe pojęcia, Szybkość reakcji chemicznej, rząd i cząsteczkowość reakcji, równanie 
kinetyczne i całkowe; Klasyfikacja reakcji chemicznych według róŜnych kryteriów, metody 
wyznaczania rzędu reakcji, mechanizm reakcji, czynniki wpływające na szybkość reakcji chemicznych; 
Wpływ temperatury na szybkość reakcji chemicznych, równanie Arrheniusa, energia aktywacji; Teorie 
szybkości reakcji chemicznych - teoria zderzeń aktywnych i teoria kompleksu aktywnego; Kinetyka 
reakcji odwracalnych i złoŜonych (następcze, równoległe, łańcuchowe ...); Badanie reakcji szybkich, 
współczesne metody; Teoria stanu stacjonarnego; 
Kataliza i jej klasyfikacja (typy katalizy), mechanizm katalizy i inhibicji; Kataliza homogeniczna 
(kwasowo - zasadowa, autokataliza); Kinetyka reakcji heterofazowych - teoria dyfuzyjna i adsorpcyjna; 
Teorie katalizy heterofazowej, budowa katalizatorów kontaktowych; 
Energia aktywacji w układach heterofazowych, etap określający kinetykę procesu heterofazowego; 
Kataliza enzymatyczna (mikroheterofazowa), mechanizmy, teorie katalizy enzymatycznej; Inhibicja 
reakcji enzymatycznych, mechanizmy i kryteria rozróŜniania; 
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Kinetyka reakcji fotochemicznych, prawa fotochemii, przykłady procesów fotochemicznych, 
mechanizmy; Kinetyka reakcji w roztworach, wpływ środowiska; Elektrolity, roztwory elektrolitów, 
przewodnictwo i jego pomiar. ZaleŜność od stęŜenia, rodzaje, prawa i reguły dotyczące przewodnictwa, 
liczby przenoszenia; Wpływ temperatury i ciśnienia na przewodnictwo – reguły Waldena; Praktyczne 
zastosowania pomiarów przewodnictwa – konduktometria: miareczkowanie konduktometryczne, 
śledzenie przebiegu reakcji jonowych, wyznaczanie wielkości termodynamicznych; Teoria oddziaływań 
międzyjonowych: aktywności i współczynniki aktywności, prawo mocy jonowej, wyznaczanie f±; Teoria 
Debye’a – Hückela: rozkład jonów w roztworze (chmura jonowa), oddziaływania międzyjonowe,  
obliczenie teoretycznego jonowego współczynnika aktywności; Dyskusja teorii Debye’a – Hückela: 
obszar zastosowań i ograniczenia; Teoria przewodnictwa Debye’a – Hückela – Onsagera: współczynnik 
przewodnictwa, a stopień dysocjacji, dyspersja przewodnictwa przy duŜych częstotliwościach oraz 
wpływ duŜych gradientów pola (efekt Wiena); Teoria asocjacji jonowej Bjerruma; Zjawisko solwatacji. 
Teoria solwatacji; Teorie kwasów i zasad. Rozpuszczalniki w elektrochemii, pH w roztworach 
niewodnych; Elektrochemia układów heterofazowych: podwójna warstwa elektrochemiczna, potencjał 
międzyfazowy, zjawiska elektrokinetyczne – ich znaczenie i wykorzystanie; Ogniwa i termodynamika 
ogniw odwracalnych. Korozja elektrochemiczna; Kinetyka reakcji elektrodowych: elektroliza, prawa 
Faraday’a, kulometria, napięcie rozkładowe; polaryzacja elektrodowa, nadnapięcie i jego rodzaje;  
Konwersatorium:  
Równanie kinetyczne i całkowe reakcji chemicznej; Reakcje nieodwracalne 0, I, II i III rzędu, 
wyznaczanie stałej szybkości; Metody wyznaczania rzędów reakcji; Wpływ temperatury na szybkość 
reakcji, równanie Arrheniusa, energia aktywacji; Teorie szybkości reakcji chemicznych. 
Przewodnictwo elektrolitów; Teoria elektrolitów i jej zastosowanie; Termodynamika elektrolitów; 
Równowagi jonowe; Ogniwa galwaniczne; Siła elektromotoryczna ogniw a termodynamika reakcji. 
Laboratorium:  
Obejmuje samodzielne wykonanie przez studenta ćwiczeń przewidzianych harmonogramem. 
Kinetyka reakcji heterofazowych; Kinetyka inwersji sacharozy; Kinetyka reakcji hydrolizy estru –
 kataliza zasadowa; Kinetyka reakcji hydrolizy estru – kataliza kwasowa; Oznaczanie stałej szybkości 
reakcji utleniania jonów tiosiarczanów przez jony Fe3+; Kinetyka transportu przez błony; Kinetyka 
rozkładu wody utlenionej; SEM ogniw; Elektroliza. Wyznaczanie stałych fizykochemicznych: k, F, e; 
Wyznaczanie liczb przenoszenia jonów; Sprawdzenie prawa Kohlrauscha metodą pomiaru 
przewodnictwa elektrolitów; Wyznaczanie parametrów termodynamicznych reakcji metodą pomiaru 
SEM ogniw; Przewodnictwo elektrolitów słabych i mocnych – wyznaczanie stałej dysocjacji; 
Wyznaczanie stałych dysocjacji (protonowania) metodą miareczkowania potencjometrycznego. 
Efekty kształcenia: 
Wiedza 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie w stanie: 
- rozpoznać, opisywać i objaśniać zjawiska przyrodnicze – w szczególności od strony ich fizykochemii 
- formułować prawa związane z poznanymi zjawiskami i wytłumaczyć ich przyczyny oraz 
uwarunkowania, 
Umiejętności 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student będzie umiał: 
- analizować zjawiska przyrodnicze (fizykochemiczne),  
- decydować i dobierać metody eksperymentalne pozwalające je badać,  
- formułować wnioski z badań (pomiarów) w tym krytycznie interpretować wyniki 
- korzystać z aparatury badawczej (obsługiwać),  
- łączyć teorię z praktyką,  
- montować samodzielnie zestawy badawcze (pomiarowe) i przeprowadzać eksperymenty 
- obliczać wielkości fizykochemiczne, 
- opracowywać wyniki w formie raportów laboratoryjnych, referatów lub publikacji 
-  współpracować w pracy badawczej 
Kompetencje personalne i społeczne jakie student nabędzie w wyniku zaliczenia przedmiotu: 
-     aktywna postawa w dąŜeniu do poznawania zjawisk przyrodniczych, 
-     dbałość o powierzony sprzęt 
-     kreatywność i chęć poznania 
-     otwartość na nowości naukowe 
-     zdolność do pracy w grupiei do wyraŜania krytycznych ocen wyników pracy badawczej 
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Zalecana literatura: 
Podręczniki: 
1. K. Pigoń, Z. Ruziewicz; Chemia Fizyczna, Tom 1 podstawy fenomenologiczne, Tom 2 fizykochemia 

molekularna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 
2. Atkins P.W.; Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 
3. Kisza A.; Elektrochemia, Jonika (t.I) WNT Warszawa 2000  
4. Kisza A.; Elektrochemia, Elektrodyka (t.II) WNT Warszawa 2001 
5. Libuś W., Libuś Z.; Elektrochemia; PWN Warszawa 1987 
6. Koryta J., Dvorak J., Bohackova V.; Elektrochemia; PWN Warszawa 1980 
7. Kortüm G.; Elektrochemia; PWN Warszawa 1970 
8. Rossotti H.; Równowagi jonowe; PWN Warszawa 1983 
9. Inczedy J.; Równowagi kompleksowania w chemii analitycznej; PWN Warszawa 1979 
10. Molski A., Wprowadzenie do kinetyki chemicznej, WNT, Warszawa 2001.  
Zbiory zadań do ćwiczeń rachunkowych: 
1. A.Kisza, P.Freundlich; Ćwiczenia rachunkowe z chemii fizycznej; Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wrocław 2004 
2. Atkins P.W.; Zadania z chemii fizycznej, PWN Warszawa 2001 
3. Adamson A.W.; Zadania z chemii fizycznej; PWN Warszawa 1978 
4. Kisieleva E.W., Karietnikow G.S., Kudriaszow I.W., Zbiór zadań z chemii fizycznej  

z przykładami; PWN Warszawa 1971  
5. A.Warszawski, S.Koter; Elektrochemia – wybrane zagadnienia; Wydawnictwo UMK, Toruń 2005 
Zastosowanie metod numerycznych do obliczeń fizykochemicznych: 
1. Ufnalski W., Mądry K.; Excel dla chemików i nie tylko; WNT Warszawa 2000 
2. S. Koter, A. Warszawski; Mathematica w przykładach dla chemików; Wydawnictwo UMK, Toruń 

2001 
Obcojęzyczna: 
1. De Levie R.; Principles of Quantitative Chemical Analysis; The McGraw-Hill Companies, Inc. 1997  
2. Henze G., Neeb R.; Elektrochemische Analytik; Springer Verlag 1986 
3. Schwabe K.; Physikalische Chemie; Akademie Verlag Berlin 1975 
4.   Gerd Wedler; Lehrbuch der Physikalischen Chemie; wyd.5 WILEY-VCH 2004 
Opracował zespół w składzie: dr J.Hurek, dr M.Pawełczak, dr A. Maj 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Chemia Biologiczna 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA EKOLOGICZNA 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.B.204 

Nazwa angielska przedmiotu: Ecological chemistry 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 4 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof.dr hab. inŜ  Paweł Kafarski 
laboratorium: dr Jacek Lipok, dr Izabela Jasicka-Misiak 

Wymagania wstępne:  znajomość chemii organicznej 
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Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: na podstawie wykonanego plakatu 
laboratorium: na podstawie wykonanych cwiczeń 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Pokazanie jak substancje chemiczne mediują zachowania i rozwój organizmów w róŜnych ekosystemach 
Metody dydaktyczne: 
Wykład: 2 godziny w tygodniu z moŜliwością dyskutowania problemów w trakcie wykładu. 
Laboratorium: wykonanie zaplanowanych ćwiczeń 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Na wykładzie mówione zostaną związki chemiczne (allelochemikalia) warunkujące reakcje organizmów 
na stres, oraz mediujące relacje między organizmami tego samego i róŜnych gatunków. Hasła 
programowe: Roślina - przyjaciel czy teŜ wróg człowieka? Podstawy neurotransmisji - toksyny układu 
nerwowego. Hormony owadzie i ich rola w regulacji zachowań owadów. Hormony roślinne - co o nich 
wiemy. Feromony - substancje regulujące relacje  wewnątrz-gatunkowe. Feromony primerowe i 
uwalniające. Co mają wspólnego słoń i błonkoskrzydłe? Allelopatia - oddziaływanie roślina-roślina 
(inhibitory kiełkowania, regulatory wzrostu roślin, herbicydy). Allelopatia - roślinne środki 
przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne (środki przed- i pozakaźne, postinhibityny, fitoaleksyny). 
Allelopatia - roślinne środki przeciwowadzie (toksyny, deterenty pokarmowe, chemoregulatory 
ontognezy i rozrodczości, antyowipozytanty). Inne allomony roślinne. Allomony mikroorganizmów - 
antybiotyki, mikotoksyny. Allomony zwierzęce - jady i toksyny. Kajromony roślinne (stymulatory 
kiełkowania, przywabianie owadów zapylających, stymulatory rozrodczości, synomony). Kajromony 
zwierzęce. Gromadzenie i wykorzystywanie przez zwierzęta roślinnych metabolitów wtórnych. Wpływ 
ksenobiotyków na relacje chemiczne między organizmami. 
Na laboratorium wskazane zostaną wybrane aspekty interakcji ekologicznych występujących w 
rzeczywistych ekosystemach oraz nauczenie podstaw metodologii obserwacji i badań 
eksperymentalnych zjawisk tego typu. Hasła programowe: Metodologia i specyficzne wymagania 
związane z prowadzeniem eksperymentów z udziałem Ŝywych organizmów. Oddziaływania 
allelopatyczne między roślinami - wstępna izolacja allelochemikaliów i określenie zakresu ich 
aktywności biologicznej. Interakcje roślina-mikroorganizm - przeciwgrzybiczne związki pochodzenia 
roślinnego. Oddziaływania pomiędzy mikroorganizmami – antybiotyki. Wpływ ksenobiotyków na 
rozwój mikroorganizmów - biodegradacja herbicydów. Owady w ekosystemach naturalnych lub 
poddanych antropopresji: Wpływ ksenobiotyków i/lub substancji pochodzenia roślinnego na rozwój 
wybranych owadów. Preferencje Ŝywieniowe owadów – reakcja owadów na bodźce chemiczne, 
zjawisko olfakcji. 
Efekty kształcenia: 
Student powinien rozumieć, definiować i wyjaśniać relacje zachodzące w przyrodzie. Powinien 
definiować ich zalezność od zmian wprowadzanych przez działalność człowieka. Powinien planować tak 
procesy produkcyjne aby relacje te nie ulegały naruszeniu. Student powinien umieć badać wpływ zmiany 
czynników środowiskowych na stan ekosystemu. 
Zalecana literatura: 
Nie istnieje 
Opracował zespół w składzie: Paweł Kafarski, Jacek Lipok, Izabela Jasicka-Misiak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB, ChN 

 
Nazwa przedmiotu:  FIZJOLOGIA ROŚLIN I ZWIERZĄT  
 

Kod przedmiotu: 
3.3.BN.BIO101 

Nazwa angielska przedmiotu: Plant and Animal Physiology 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany  

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 4 

Liczby godzin i formy zajęć: 30 W, 60 L Punkty ECTS: 7 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr E. Ślesak, dr D.J Ziaja 
laboratorium: dr E. Ślesak, dr D.J Ziaja , dr Andrzej Wolski 

Wymagania wstępne: zaliczenie botaniki ogólnej i systematycznej, zoologii ogólnej i systematycznej,  

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
laboratorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z zasadami funkcjonowania organizmów roślinnych i zwierzęcych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład - 2h tygodniowo, prezentacja multimedialna 
Laboratorium - 4h tygodniowo kolokwium wejściowe, wykonanie eksperymentów zgodnie z planem 
ćwiczeń 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Podstawy strukturalno - funkcjonalne komórki roślinnej. Gospodarka wodna roślin. OdŜywianie 
mineralne roślin. Fotosynteza, reakcje świetlne, wiązanie i redukcja CO2 roślin typu C3, C4,  CAM.  
Oddychanie roślin. Transport floemowy i dystrybucja substancji pokarmowych. Wzrost i rozwój roślin. 
Hormonalna regulacja rozwoju, fitohormony. Rola światła i temperatury we wzroście i rozwoju roślin. 
Fotoperiodyzm, wernalizacja. Fizjologia kiełkowania nasion. Ruchy i mechanizmy ruchów u roślin. 
Reakcja roślin na czynniki stresowe. Fizjologia podstawy produktywności i biotechnologii roślin. 
Środowisko wewnętrzne. Homeostaza. SprzęŜenie zwrotne. Regulacja i koordynacja procesów 
Ŝyciowych: 1) układ nerwowy - działanie i funkcja; receptory i wybrane narządy zmysły, pobudliwość 
jako podstawowa cecha istot Ŝywych, przewodzenie i przenoszenie informacji, 2) autonomiczny układ 
nerwowy - działanie na efektory części współczulnej i przywspółczulnej, 3) układ hormonalny i wybrane 
mechanizmy regulacji homeostazy, 4) układ lokomotoryczny - mechanizm skurczu mięśnia, 5) 
termoregulacja. Układ pokarmowy, fizjologia trawienia i wchłaniania. Wymiana gazowa i regulacja 
oddychania. Transport substancji i płynów ustrojowych – regulacja pracy serca i układu naczyniowego. 
Wydalanie i osmoregulacja. Rytmy biologiczne. 
Efekty kształcenia: Znajomość procesów fizjologicznych i ich powiązań zachodzących w organizmach 
roślinnych i zwierzęcych. 
Zalecana literatura: 
1. Kopcewicz J., Lewak S., Podstawy fizjologii roślin, PWN, Warszawa 1998, 
2. Szwejkowska A., Fizjologia roślin, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 1997. 
3. Schmidt - Nielsen K., Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska, PWN, Warszawa 2001, 
4. Ganong W.F., Fizjologia. Podstawy fizjologii lekarskiej, PZWL, Warszawa 1994, 
5. Traczyk W. Z., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, 

PZWL, Warszawa 2001, 
6.      Konturek S., Fizjologia człowieka, t. I-IV, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999 - 2001. 
Opracowali: dr E Ślesak, dr D.J. Ziaja 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChK 

 
Nazwa przedmiotu:  DERMATOLOGIA KOSMETYCZNA  
 

Kod przedmiotu: 
3.3.K.BIO107 

Nazwa angielska przedmiotu: Cosmetic dermatology 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 4 

Liczby godzin i formy zajęć: 15 W, 15K Punkty ECTS: 3 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr n. med. Danuta Nowicka 
konwersatorium: dr n. med. Danuta Nowicka 

Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego testu 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z budową i funkcjami skóry. Przedstawienie podstaw dermatologii klinicznej ze 
szczególnym uwzględnieniem omówienia leczenia zewnętrznego chorób dermatologicznych. 
Omówienie zasad pielęgnacji skóry z problemami dermatologicznymi. 
Metody dydaktyczne:  
Wykład z  prezentacją multimedialną 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Budowa i funkcje skóry. Semiotyka dermatologiczna. Proces starzenia się skóry. Substancje czynne 
stosowane w preparatach anti-aging. Choroby alergiczne. Choroby infekcyjne skóry. Nowotwory skóry. 
Lecznictwo dermatologiczne. Zabiegi dermatologii estetycznej. 
Efekty kształcenia: 
Wiedza z zakresu podstaw współczesnej dermatologii kosmetycznej. 
Zalecana literatura: 

1. Danuta Nowicka, Dermatologia. Podręcznik dla studentów kosmetologii, Wydawnictwo 
Medyczne Górnicki, Wrocław 2010 

2. Danuta Nowicka Choroby łojotokowe skóry. Procedury zabiegów kosmetycznych, KosMeD 
2011 

Opracowała:  dr n. med. Danuta Nowicka 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChK 

 
Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY CHEMII KOSMETYCZNEJ 
 

Kod przedmiotu: 
7-D3-3-K-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Fundamentals of Cosmetic Chemistry 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: podstawowy 
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Rok studiów: II 
Semestr studiów: 4 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  Prof. dr hab. Barbara Kurzak 
laboratorium: Prof. dr hab. Barbara Kurzak 
Wymagania wstępne: zaliczenie kursu fitochemii farmaceutycznej. 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: test pisemny 
laboratorium: wykonanie wszystkich ćwiczeń przewidzianych harmonogramem laboratorium oraz 
uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawozdań do wykonanych ćwiczeń. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien móc określić, w wybranych grupach artykułów 
kosmetycznych, właściwości substancji chemicznych wchodzących w ich skład, ich formy oraz sposoby 
zastosowania.  
Metody dydaktyczne:  
wykład – 2 godziny tygodniowo (15 tygodni);  
praca w laboratorium – 4 godziny co 2 tygodnie (8 tygodni). 
Treści merytoryczne przedmiotu: Szczególny nacisk połoŜono na scharakteryzowanie składników 
czynnych biologicznie oraz substancji pomocniczych, głównie z grupy artykułów o zastosowaniu 
pielęgnacyjno-zachowawczym. Omawiane składniki sklasyfikowano na podstawie podziału 
„kosmetyczno - chemicznego”, przy czym klasyfikację chemiczną związków oparto na grupach 
funkcyjnych lub układach chemicznych obecnych w strukturze połączeń. Zakres chemii kosmetycznej. 
Kosmetyka a kosmetologia i ich zadania. Podział chemii kosmetycznej. Rola makro- i mikroelementów 
w kosmetyce. Pierwiastki szkodliwe, substancje pochodzenia mineralnego, sole kąpielowe. Funkcje 
składników kosmetycznych. Substancje powierzchniowo czynne (mydła, detergenty, emulgatory, 
wybielacze, enzymy), ich charakterystyka i biodegradacja. Substancje odstraszające owady. Liposomy. 
Chemia substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym (naturalne, nieorganiczne i organiczne 
substancje przeciwdrobnoustrojowe - konserwanty, dezodoranty, substancje przeciwłupieŜowe). 
Charakterystyka substancji kosmetycznych z grupy przeciwutleniaczy (przeciwutleniacze samoistne, 
synergistyczne i kompleksujące, inhibitory lipooksygenazy). Rola witamin w kosmetyce (witaminy 
rozpuszczalne w tłuszczach, w wodzie i quasi-witaminy). Substancje promieniochronne (filtry: 
organiczne naturalne, syntetyczne organiczne i nieorganiczne). Substancje nawilŜające i natłuszczające. 
Chemia substancji brązujących i rozjaśniających skórę. Pielęgnacja jamy ustnej. Słodziki. Surowce 
naturalne.  
Obowiązujące przepisy i unormowania prawne. 
Efekty kształcenia:  
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać właściwości fizykochemiczne 
poszczególnych składników w kosmetyku oraz określić rolę jaką w nim odgrywają. Powinien umieć 
dobierać składniki w celu uzyskania preparatu kosmetycznego o odpowiednich właściwościach.  
Zalecana literatura: 
1. M.Molski, Chemia Piękna, Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2009 
2. W.Malinka, Zarys chemii kosmetycznej, Volumed, Wrocław, 1999  
3. J. Marcinkiewicz-Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, Politechnika Gdańska,   
Gdańsk 1995.  
4. J.Dylewska-Grzelakowska, Kosmetyka stosowana, WSiP, Warszawa 2002, wyd. 2.  
5. A.Kozminska-Kubarska, Zarys kosmetyki lekarskiej, PZWL, Warszawa 1991.  
Opracowała: Prof. dr hab. Barbara Kurzak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność:  
CHEMIA NAUCZYCIELSKA 

 
Nazwa przedmiotu:  ANATOMIA CZŁOWIEKA 
 

Kod przedmiotu: 
7-D3-4-N-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Human anatomy 
 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: II 
Semestr studiów: 4 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład: Dr Joanna Czaja 
laboratorium: Dr Joanna Czaja 

Wymagania wstępne: Podstawowe wiadomości z zakresu biologii i nauki o człowieku. 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin 
laboratorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z budową ciała ludzkiego oraz wzajemnych relacji 
poszczególnych jego części. 
Metody dydaktyczne: Wykłady po 2 godz. raz w tygodniu przez cały semestr (30W) 
Ćwiczenia laboratoryjne 2 godz. co tydzień przez cały semestr(30L) 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Wykłady: W1 – W15 (2W X 15) 
 1. Anatomia: podstawowe pojęcia, działy anatomii, historia. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego. 
 2-3. Układ szkieletowy i stawowy. 
 4. Układ mięśniowy. 
 5-6. Układ nerwowy.  
 7. Narządy zmysłów. 
 8-9. Układ sercowo-naczyniowy 
10. Układ trawienny. 
11. Układ oddechowy. 
12. Układ moczowy.  
13. Układy płciowe. 
14. Gruczoły wewnątrzwydzielnicze.  
15. Powłoka wspólna. 
Laboratorium: L1 –L15 (2L X 15): 
 1. Układ szkieletowy i stawowy: kręgosłup, szkielet klatki piersiowej. 
 2. Układ szkieletowy i stawowy: kończyna górna, kończyna dolna. 
 3. Układ szkieletowy i stawowy: czaszka. 
 4. Układ mięśniowy: mięśnie głowy, mięśnie szyi. 
 5. Układ mięśniowy: mięśnie grzbietu, mięśnie klatki piersiowej, mięśnie brzucha. 
 6. Układ mięśniowy: mięśnie kończyny górnej, mięśnie kończyny dolnej. 
 7. Układ nerwowy: ośrodkowy układ nerwowy, obwodowy układ nerwowy, układ nerwowy 
autonomiczny. 
 8. Narządy zmysłów: narząd wzroku, narząd przedsionkowo-ślimakowy, narząd powonienia, narząd 
smaku. 
 9. Układ sercowo-naczyniowy: serce, naczynia krwionośne, obiegi krwi, naczynia limfatyczne, węzły 
chłonne,  śledziona. 
10. Układ trawienny: przewód pokarmowy, gruczoły trawienne, otrzewna. 
11. Układ oddechowy: drogi oddechowe, płuca, opłucna. 
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12. Układ moczowy: nerki, przewody wyprowadzające mocz. 
13. Układy płciowe: narządy płciowe Ŝeńskie, narządy płciowe męskie.  
14. Gruczoły wewnątrzwydzielnicze. 
15. Powłoka wspólna 
Efekty kształcenia: 
Wiedza: Znajomość budowy ciała ludzkiego z uwzględnieniem poszczególnych układów                
narządów w ujęciu systemowym i topograficznym. Znajomość budowy poszczególnych organów. 
Umiejętności: Umiejętność rozpoznawania i nazwania narządów wewnętrznych. Wskazywanie i opis     
poszczególnych organów.  
Kompetencje personalne i społeczne: Postawa szacunku wobec ciała ludzkiego. Postępowanie zgodne z 
zasadami etyki. WraŜliwość na cierpienie i ból. Dbałość o higienę i podstawowe zasady profilaktyki 
zdrowotnej. 
Zalecana literatura: 
Woźniak W., Anatomia człowieka. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2008. 
Gołąb. B.,Podstawy anatomii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. 
Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka. Tom I-V. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 
2008. 
Putz R., Pabst R.  Sobotta – Atlas anatomii człowieka. Tom 1, 2. Elsevier Urban & Partner, Wrocław  
2006. 
Opracowała: Dr Joanna Czaja 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA STOSOWANA I ZARZĄDZANIE 
CHEMIKALIAMI 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE111 

Nazwa angielska przedmiotu: Applied Chemistry and Chemical Regulations 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 5 

Liczby godzin i formy zajęć: 30 W,  15K Punkty ECTS: 3 

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, 
przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie roli chemii w dąŜeniu do zrównowaŜonego rozwoju cywilizacji, 
poznanie i posługiwanie się przepisami prawnymi w zakresie zarządzania chemikaliami, nabycie 
umiejętności oceny oddziaływań chemikaliów na środowisko i przewidywania skutków ich 
stosowania, bezpiecznego wykorzystywania chemikaliów i postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi, wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej. 
Metody dydaktyczne: 
wykład konwencjonalny, wykład z dyskusją, środki audiowizualne, rozmowa heurystyczna 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład 
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Kierunki zastosowania i znaczenie produkcji chemicznej. Bezpieczeństwo eksploatacyjnego instalacji 
przemysłowych. Uregulowania prawne dotyczące produkcji, obrotu i stosowania chemikaliów 
(REACH, BAT). Kryteria klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji chemicznych (wg. GHS). 
Karty charakterystyki. Transport materiałów niebezpiecznych. Zasady neutralizacji i 
zagospodarowania chemikaliów. Przepisy Kodeksu Pracy oraz ustaw i rozporządzeń wykonawczych 
dotyczące pracy z chemikaliami: BHP w środowisku pracy (NDS, NDSCh), choroby zawodowe. 
Ratownictwo chemiczne. Nowe podejście chemików do działalności w nauce i praktyce (zasady 
zielonej chemii). Przykłady proekologicznych procesów technologicznych.  
Konwersatorium 
Wpływ przemysłu chemicznego na środowisko. Produkcja energii i surowców energetycznych. 
Odnawialne źródła energii. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Zanieczyszczenia i ochrona 
powietrza. Zanieczyszczenia gleby, nawozy sztuczne i środki ochrony roślin - stosowanie, 
szkodliwość, postępowanie z odpadami. Rekultywacja gleby. Chemia w budownictwie i transporcie 
(tworzywa sztuczne, farby i lakiery). Środki chemiczne w Ŝywności. Segregacja, utylizacja i recykling 
odpadów z gospodarstw domowych. 
Efekty kształcenia: 
Wiedza 
Student potrafi: 
• wymienić i scharakteryzować najwaŜniejsze przepisy prawne w zakresie zarządzania chemikaliami 

odpadami niebezpiecznymi 
• wymieniać podstawowe kryteria klasyfikacji, etykietowania i pakowania chemikaliów 
• wskazać przykłady proekologicznych procesów technologicznych 
• zaproponować moŜliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w przemyśle i gospodarstwie 

domowym 
Umiejętności 
Student: 
• swobodnie posługuje się podstawowymi przepisami prawnymi w zakresie zarządzania chemikaliami 
• potrafi właściwie wykorzystywać zdobytą wiedzę do oceny oddziaływań chemikaliów na 

środowisko oraz przewidywania skutków ich niewłaściwego stosowania w Ŝyciu codziennym  
• posiada umiejętność racjonalnego i bezpiecznego gospodarowania chemikaliami oraz racjonalnego 

korzystania z dóbr naturalnych 
Postawy 
Student: 
• ma świadomość konieczności ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu zarządzania chemikaliami 
• jest otwarty na nowe moŜliwości zdobywania i utrwalania wiedzy oraz jej wykorzystywania w 

praktyce zawodowej 
• promuje zasady zrównowaŜonego rozwoju cywilizacyjnego i dba o środowisko naturalne.  
Zalecana literatura: 
1. Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 

concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)  
2. Akty prawne dot. w/w zagadnień - internet  
3. Rosik-Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami, PWN, Warszawa 2010 
4. Wasilewski M., Dawydow W.: Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej, WNT Warszawa 2008 
5. vanLoon G.W., Duffy S. J.: Chemia środowiska, PWN, Warszawa 2008 
6. Bartkiewicz B.: Oczyszczanie ścieków przemysłowych, PWN, Warszawa 2007 
7. Lewandowski W.M.: Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT, Warszawa 2007 
8. Manahan S.E.: Toksykologia środowiska, PWN, Warszawa 2006 
9. Piotrowski J.: Podstawy toksykologii - Wydawnictwo Naukowo-Techniczne Warszawa 2006 
10. Seńczuk W.: Toksykologia współczesna - Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005 
11. Kowal A. L., Świderska-BróŜ M.: Oczyszczanie wody - PWN, Warszawa-Wrocław 2000 
12. Grzywa E., Molenda J.: Technologia podstawowych syntez organicznych – WNT Warszawa 1996 
Opracowała: Wioletta Ochędzan-Siodłak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 
 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA NIEORGANICZNA II 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE109 

Nazwa angielska przedmiotu: Inorganic Chemistry II 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: zaawansowany 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 5 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 30K, 60L 
Punkty ECTS:  
9 (ChN),  
8 (ChB, CHK) 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO 
konwersatorium: dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO 
laboratorium: prof. dr hab. Włodzimierz Olijnyk. Dr Krzysztof Ejsmont 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin  
konwersatorium: zaliczenie na ocenę  
laboratorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie z pierwiastkami bloku d i f układu okresowego (właściwości 
atomowe, fizyczne, reaktywność, występowanie, waŜniejsze związki i zastosowania) oraz 
zastosowaniem teorii chemicznych dla wyjaśniania właściwości wiąŜących, magnetycznych i 
spektroskopowych związków koordynacyjnych. Głównym załoŜeniem jest wykazanie wpływu orbitali i 
elektronów d (f), charakteryzujących atomy i jony pierwiastków, na wiązania, właściwości i strukturę 
związków. Konwersatorium ma charakter wspomagający zrozumienie oraz praktyczne opanowanie 
zagadnień objętych treściami programowymi wykładu, przez rozwiązywanie zadań problemowych.   
Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie z preparatyką związków nieorganicznych oraz metodami 
badania ich właściwości fizykochemicznych. 
Metody dydaktyczne:  
wykład – 2 godz. tygodniowo, prezentacja multimedialna 
Konwersatorium – 2 godz. tygodniowo, rozwiązywanie zadań problemowych, dyskusja 
Laboratorium – 4 godz. tygodniowo, indywidualna praca laboratoryjna studentów 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład i Konwersatorium: 
Podstawy chemii koordynacyjnej. Pojęcia i definicje, nomenklatura koordynacyjna, nazwy ligandów, 
kompleksów, izomerów, znaczenie związków koordynacyjnych. Teoria wiązań walencyjnych, 
zastosowanie do związków kompleksowych. Teoria pola krystalicznego, podstawowe załoŜenia. 
Właściwości magnetyczne i spektroskopowe, rozszczepienia orbitali d w polu ligandów: Td, Oh, D4h, 
energia stabilizacji pola krystalicznego (ESPK). Model słabego i silnego pola krystalicznego, 
konfiguracje wielo-elektronowe, schemat rozszczepień poziomów energetycznych (diagramy 
korelacyjne) dla symetrii Oh. Barwa związków kompleksowych. Parametr rozszczepienia pola 
krystalicznego, energetyczne szeregi spektroskopowe, efekt bato- i hipso-chromowy. Teoria orbitali 
molekularnych, zastosowanie do związków kompleksowych, diagramy OM, przejścia CT w 
kompleksach. Wiązania π, wpływ na trwałość kompleksów, ligandy π-akceptorowe i π-donorowe. 
Określanie OM dla cząsteczek o symetrii Oh z σ- i π- wiązaniami. Interpretacja związków 
koordynacyjnych, porównanie teorii wiązań walencyjnych, orbitali cząsteczkowych i pola krystalicznego 
na przykładach. Stereochemia związków kompleksowych, efekt Jahna-Tellera, izomeria. Trwałość i 
mechanizm reakcji związków kompleksowych, pojęcie równowagi chemicznej, trwałość 
termodynamiczna i trwałość kinetyczna. Czynniki wpływające na trwałość kompleksów metali, 
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naturalny szereg Irwinga-Wiliamsa. Reakcje związków kompleksowych, reakcje podstawienia SN1 i SN2 i 
oksydacyjno-redukcyjne. Karbonylki metali przejściowych i ich analogi. Ogólna charakterystyka 
pierwiastków przejściowych, porównanie bloku s, p z blokiem d, f, występowanie, metody 
otrzymywania (metalurgia). Charakterystyka pierwiastków bloku d i f. Reaktywność, waŜniejsze 
związki, zastosowanie. Skandowce, tytanowce, wanadowce, chromowce, manganowce, triada 
Ŝelazowców, triady platynowców lekkich i cięŜkich, miedziowce, cynkowce. Tematyka konwersatorium 
jest zgodna z programem wykładu zarówno pod względem merytorycznym jak i kolejności realizacji i 
oparta jest na listach zadań problemowych do rozwiązania przez studenta.  
Laboratorium:  
Poznanie podstawowych metod otrzymywania związków nieorganicznych i badania ich właściwości 
fizykochemicznych. Wymagane jest indywidualne otrzymanie preparatów, które obejmują proste 
związki nieorganiczne i związki koordynacyjne metali przejściowych oraz zbadanie reaktywności 
układów nieorganicznych i wykorzystanie metod fizykochemicznych z zakresu ustalania składu 
związku, jego właściwości spektroskopowych, termodynamicznych i równowagowych (stałe trwałości) 
w roztworach. 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność posługiwania się teoriami chemicznymi dla wyjaśniania właściwości związków 
koordynacyjnych oraz powiązania ich z cechami strukturalnymi, w tym w odniesieniu do procesów 
zachodzących w roztworach. Zrozumienie znaczenia pierwiastków i ich związków. Posługiwanie się 
metodami preparatyki nieorganicznej. 
Zalecana literatura: 
1. Bielański A., Podstawy chemii nieorganicznej, Tom 1 i 2, PWN, Warszawa 2002. 
2. Cotton F.A., Wilkinson G., Gaus P.L., Chemia nieorganiczna. Podstawy, PWN, Warszawa 1995. 
3. Lee J.D., Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1997.  
4. Kettle S.F.A., Fizyczna chemia nieorganiczna na przykładzie chemii koordynacyjnej, PWN, 

Warszawa 1999.  
5. Sienko M.J., Plane R.A., Chemia. Podstawy i zastosowania, WN-T, Warszawa 2002.  
6. Wells A.F., Strukturalna chemia nieorganiczna, WN-T, Warszawa 1993.  
7. Bartecki A., Chemia pierwiastków przejściowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 

Wrocław 1996.  
8. Stasicka Z. (red.), Nomenklatura chemii nieorganicznej, Wiadomości Chemiczne, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.  
9. Wasielewski, M., Podstawy chemii koordynacyjnej metali przejściowych, Część I i II, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1992.  
10.   Kurzak B., Kurzak K., Chemia Nieorganiczna. Ćwiczenia Laboratoryjne, Wydawnictwo Akademii 
Podlaskiej, Siedlce 2006. 
Opracował: dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA MATERIAŁÓW 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE112 

Nazwa angielska przedmiotu: Chemistry of materials 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 5 

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



 86 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Kornelia Bosowska 
laboratorium: dr Antoni Maj, dr Barbara Dawidowska-Marynowicz, dr Kornelia Bosowska 
Wymagania wstępne:  brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny  
laboratorium: zaliczenie z oceną; wykonanie i zaliczenie na podstawie sprawozdań pisemnych 
zaproponowanych ćwiczeń laboratoryjnych, zaliczenie 2 kolokwiów 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową chemiczną, otrzymywaniem, właściwościami i 
zastosowaniem róŜnych materiałów stosowanych w Ŝyciu codziennym i w przemyśle, w tym: tworzyw 
sztucznych, metali, materiałów wiąŜących, ceramicznych oraz szkła. Przedmiot zakłada takŜe opis i 
wyjaśnienie procesów, którym poddane są niektóre z materiałów w wyniku eksploatacji.  
Metody dydaktyczne:   
wykłady w formie prezentacji z zastosowaniem sprzętu multimedialnego, praca w laboratorium, 
konsultacje regularne i w razie potrzeby - indywidualne 
Treści merytoryczne przedmiotu: Budowa, metody otrzymywania, właściwości i zastosowania 
najwaŜniejszych polimerów: PE, PP, PS, PCW, PMMA, PVAc, PVAl. Kauczuki, Ŝywice fenolowe, 
epoksydowe i poliestrowe. Polimery biodegradowalne. Metale i ich stopy – obróbka cieplna, korozja, 
pokrycia antykorozyjne, erozja. Materiały wiąŜące, ceramiczne, szkło – otrzymywanie, właściwości i 
zastosowania. Nowoczesne materiały specjalnego przeznaczenia. 
Laboratorium: 
Identyfikacja tworzyw sztucznych. Oznaczanie masy molowej polimerów metodą lepkościową. 
Określanie właściwości mechanicznych materiałów przy uŜyciu maszyny wytrzymałościowej. 
Oznaczanie twardości materiałów. Określanie rozkładu granulometrycznego materiałów sypkich. 
Oznaczanie modułu szkła wodnego. Badanie przebiegu korozji kwasowej betonu cementowego. Badanie 
korozji metali. 
Efekty kształcenia:  
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać budowę chemiczną 
stosowanych w praktyce materiałów polimerowych, materiałów wiąŜących, ceramicznych, metali i 
szkła. Ponadto powinien być w stanie scharakteryzować właściwości i zastosowania wymienionych 
materiałów oraz wytłumaczyć w jaki sposób przebiegają procesy niszczące w wyniku uŜytkowania 
materiałów. Student takŜe powinien umieć posłuŜyć się sprzętem laboratoryjnym i przeprowadzić 
eksperyment na podstawie przygotowanej instrukcji oraz zanalizować i zinterpretować otrzymane 
wyniki. Student nabędzie umiejętności określania niektórych właściwości badanych materiałów oraz 
sposobów badania procesów w nich zachodzących.  
Zalecana literatura:  

1. Z. Florjańczyk, S. Penczek (red.), Chemia polimerów t.1-3, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 1995 

2. H. Bala, Wstęp do chemii materiałów, WNT, 2003 
3. L. Czarnecki, P. Łukowski, A. Garbacz, B. Chmielewska, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii 

budowlanej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2007 
4. J. Kępiński, Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN 

       5.   Praca zbiorowa, Technologia chemiczna nieorganiczna, WNT  
Opracowała: dr Kornelia Bosowska 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność:  Chemia z Biologią , specjalność 
nauczycielska (ChN) 

 
Nazwa przedmiotu:  EMISJA GŁOSU 
 

Kod przedmiotu: 
3.EG 

Nazwa angielska przedmiotu: Voice emission 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 5 

Liczby godzin i formy zajęć: 30 K Punkty ECTS: 1 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
konwersatorium: dr Andrzej Kącki 
Wymagania wstępne: wybrana specjalność nauczycielska 

Forma i warunki zaliczenia: 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę: 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem niniejszych zajęć jest zapoznanie studentów z technikami mającymi na celu tzw. „ustawienie 
głosu” a takŜe opanowanie ćwiczeń oddechowych umoŜliwiających właściwą impostację głosu 
ludzkiego. WaŜnym elementem dydaktycznym będzie wiedza dotycząca zagadnień higieny, patologii i 
etiologii aparatu fonicznego człowieka. 

Metody dydaktyczne: podające połączone z ćwiczeniami  praktycznymi 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
1. Głos ludzki i jego działanie. 
2. Teorie powstawania głosu. 
3. Patologia głosu. 
4. Higiena głosu. 
5. O potrzebie kształcenia głosu. 
6. Fonacja. 
7. Ćwiczenia fonacyjne. 
8. Oddychanie.  
9. Rezonans. 
10. Artykulacja. 
11. Zasady poprawnej wymowy 

   12.  Ćwiczenia artykulacyjne i dykcyjne 
Efekty kształcenia: 
Właściwa impostacja głosu ludzkiego. 
Zalecana literatura: 
Zalecana literatura: 
1.Kochanowicz J. 2001, Podstawy recytacji i mowy scenicznej. Warszawa 
2.Kram J.2000, Zarys kultury Ŝywego słowa .Warszawa. 
3.Tarasiewicz B.2003, Mówię i śpiewam świadomie- podręcznik do nauki emisji .Kraków. 
Literatura uzupełniająca: 
1.Antoniewicz J. 1966, Jak śpiewać piosenki, Warszawa 
2.Doroszewski W. 1974, Zasady poprawnej wymowy polskiej, Warszawa 
3.Łukaszewski I. 1997, Zbiorowa emisja głosu, Warszawa  
4.Romaniszyn B. 1957,Z zagadnień sztuki i pedagogiki wokalnej ,Kraków 
5.Stryczek L. 1980.Logopedia, Warszawa 
Opracował: dr Andrzej Kącki 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB, ChN 

 
Nazwa przedmiotu:  MIKROBIOLOGIA 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.BN.B10104 

Nazwa angielska przedmiotu: Microbiology 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 5 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. inŜ. Teresa Krzyśko-Łupicka 
laboratorium: dr hab. inŜ. Teresa Krzyśko-Łupicka 
Wymagania wstępne: znajomość podstaw biochemii 

Forma i warunki zaliczenia: 
 wykład: egzamin (I-termin –pisemny; II termin- ustny) 
 laboratorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: zapoznanie się ze specyfiką i organizacją pracy w laboratorium 
mikrobiologicznym oraz podstawowymi technikami mikrobiologicznymi; uzyskanie wiedzy z zakresu 
morfologii, fizjologii i systematyki podstawowych grup mikroorganizmów; zaznajomienie się z 
podstawami ekologii mikroorganizmów. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład: zestaw multimedialny 
Laboratorium: aparatura i sprzęt, materiał biologiczny i odczynniki chemiczne, PN i NB, instrukcje do 
ćwiczeń 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Historia rozwoju mikrobiologii. Charakterystyczne cechy rozwoju drobnoustrojów. Morfologia, 
anatomia, fizjologia i podstawy systematyki bakterii i grzybów. Wirusy – budowa , cykle rozwojowe i 
znaczenie. Metabolizm drobnoustrojów- anabolizm, katabolizm, skład chemiczny komórek 
mikroorganizmów. Sposoby odŜywiania i zdobywania energii przez drobnoustroje. Wzrost 
drobnoustrojów. Zmienność fenotypowa i genotypowa mikroorganizmów. Naturalne siedliska 
drobnoustrojów (powietrze, woda, gleba). Wzajemne stosunki między mikroorganizmami. 
Efekty kształcenia:  
-uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu technik mikrobiologicznych, mikrobiologii 
ogólnej i środowiskowej. Poznanie tych zagadnień umoŜliwi zrozumienie roli drobnoustrojów, jaka 
pełnią w środowisku, produkcji Ŝywności i pasz oraz medycynie; 
-nabycie umiejętności czytania ze zrozumieniem fachowej literatury oraz wykorzystania jej w 
opracowaniu sprawozdań z ćwiczeń laboratoryjnych; 
-nabycie odpowiedzialności za powierzony sprzęt laboratoryjny i utrzymanie naleŜytego porządku w 
laboratorium mikrobiologicznym; efektywnego współdziałania w pracy zespołowej w ramach zajęć 
laboratoryjnych i odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy własnej i kolegów. 
Zalecana literatura: 

1. Libudzisz Z., Kowal K., śakowska Z. ( red.), 2007, Mikrobiologia techniczna Tom 1, 
Mikroorganizmy i środowisko ich występowania. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. 

2. Schlegel H.G., 1996, Mikrobiologia ogólna . PWN, Warszawa. 
3. Paul E.A., Clark F.E., Mikrobiologia i biochemia gleb. Wyd. Uniw. Marii Curie- Skłodowskiej, 

Lublin, 2000. 
4. Salyers A. A., Witt D.D., Mikrobiologia. RóŜnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Wyd. 

Nauk. PWN, Warszawa, 2003 
5. Baj J., Markiewicz Z. ( red.), Biologia molekularna bakterii,Wyd. PWN, Warszawa, 2006 

      6.    Singelton P., Bakterie w biologii, biotechnologii i medycynie, Wyd. PWN, Warszawa., 2000 
Opracowała: dr hab. inŜ. Teresa Krzyśko-Łupicka  
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChK 

 
Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY FARMAKOLOGII 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.K.CHE213 

Nazwa angielska przedmiotu: Basic pharmacology 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 5 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 15K Punkty ECTS: 3 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  mgr farm. Barbara Szczegielniak 
konwersatorium: mgr farm. Barbara Szczegielniak 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zaznajomienie studentów z elementami farmakologii ogólnej 
Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Definicja oraz krótki zarys historii farmakologii. Pochodzenie leku, formy działania, właściwości 
niepoŜądane, toksyczne leków. Podstawowe procesy farmakokiweryczne leku. Postacie leku, drogi 
podania leku. Najpopularniejsze grupy leków (niesterydowe leki p/zapalne). Leki roślinne. Leki 
homeopatyczne. 
Efekty kształcenia: 
Po zakończeniu kursu studenci wykazują się znajomością podstawowych pojęć farmakologicznych oraz 
wybranych grup lekowych. 
Zalecana literatura: 
1. W. Kostowski, Z. S. Herman, Farmakologia, Wyd. PZWL, Warszawa, 2010 
2. W. Joniec, J. Krupińska, Farmakodynamika, Podręcznik dla studentów farmacji, PZWL, W-wa 2002 
 3.    P. Kulikowski, W. Kostowski, Farmakologia, Wyd. PZWL, Warszawa 
Opracowała: Barbara Szczegielniak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Chemia Kosmetyczna (ChK) 

 
Nazwa przedmiotu:   
CHEMIA ZWIĄZKÓW POWIERZCHNIOWO CZYNNYCH 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.K.CHE211 
 

Nazwa angielska przedmiotu: Chemistry of Surfactants 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 5 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 15K, 30L Punkty ECTS: 5 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Marek Sudoł 
konwersatorium: dr Marek Sudoł 
laboratorium: dr Marek Sudoł 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie, egzamin końcowy 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę na podst. ocen cząstkowych z ćwiczeń rachunkowych z Chemii 
Związków Powierzchniowo Czynnych 
laboratorium: zaliczenie na ocenę, opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń i ich zaliczenie, 
zdanie dwóch kolokwiów  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Zaznajomienie studentów z rolą surfaktantów w technologii kosmetycznej, farmaceutycznej, inŜynierii 
materiałowej oraz ogólnie w Ŝyciu codziennym człowieka (chemia gospodarcza). Zapoznanie studentów 
z budową ogólną surfaktantów, funkcjami poszczególnych elementów ich struktury chemicznej w 
procesach stabilizacji układów dyspersyjnych oraz kwalifikacji surfaktantów do róŜnych zastosowań 
praktycznych na podstawie oznaczonej równowagi hydrofilowo-lipofilowej i innych właściwości 
fizykochemicznych. 
Metody dydaktyczne:  
prezentacja multimedialna treści merytorycznych przedmiotu w formie wykładu (2 godz./tydzień), 
zbiorowe rozwiązywanie problemów technologicznych i zadań rachunkowych w formie konwersatorium 
(1 godz./tydzień), sprawdzian co 3 tyg. Samodzielne wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych z fizykochemii 
SPC, opracowanie wyników w formie sprawozdania (4 godz./2  tyg.) 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Budowa chemiczna i funkcje substancji powierzchniowo czynnych (SPC) jako środków spieniających, 
zwilŜających, emulgujących, dyspergujących, piorących itp. SPC jako detergenty i solubilizatory. 
Krytyczne stęŜenie micelarne SPC, budowa miceli jedno- i dwuwarstwowych, liposomy. Klasyfikacja 
SPC: ze względu na budowę chemiczną (jonowe: anionowe, kationowe i amfoteryczne; niejonowe: 
polarne i apolarne), ze względu na klasę związków chemicznych, ze względu na właściwości uŜytkowe. 
Parametry fizyczne charakteryzujące właściwości SPC do róŜnych praktycznych zastosowań. 
Równowaga hydrofilowo-lipofilowa (liczba HLB) w róŜnych klasach SPC i jej związek z kierunkiem 
zastosowania. Zjawiska fizyczne, na które wpływ mają SPC (napięcie powierzchniowe, międzyfazowe, 
kąt zwilŜania, włoskowatość, energia powierzchniowa układów dyspersyjnych). Czynniki wpływające na 
stabilność i niestabilność układów dyspersyjnych (prawo Stokesa). Zjawiska towarzyszące rozkładowi 
fazowemu dyspersji (śmietankowanie, flokulacja, koalescencja, sedymentacja). Zwiększenie stabilności 
układów dyspersyjnych poprzez modyfikację fazy ciągłej i rozproszonej. Mieszaniny substancji - 
roztwory rzeczywiste, koloidy, zawiesiny, makromieszaniny, układy złoŜone, flotacja. typy 
rozpuszczalników (ich charakter hydrofilowy, lipofilowy) i ich rola w tworzeniu układów dyspersyjnych. 
Typy układów dyspersyjnych ze względu na stan fizyczny fazy ciągłej, fazy rozproszonej i układu. 
Koloidy, układy zol-Ŝelowe, peptyzacja, koagulacja. Stabilność układów koloidalnych, budowa micelarna 
koloidów, podwójna warstwa elektryczna: warstwa adsorpcyjna, warstwa dyfuzyjna, potencjał „zeta” 
koloidów. Polimery i kopolimery ochronne zawiesin, ich budowa chemiczna i strukturalna. Polimerowe 
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deflokulanty o działaniu elektrostatycznym i blokady sterycznej (łańcuchy polioksyetylenowe POE). 
Parametry fizyczne charakteryzujące układy dyspersyjne i polimerowe SPC (temperatura zmętnienia, 
temperatura klarowania, punkt zmętnienia, najniŜsza krytyczna temperatura rozpuszczania LCST itp.). 
Efekty kształcenia:  
Student zna klasyfikację substancji powierzchniowo czynnych (SPC), ze względu na źródło ich 
pochodzenia, ze względu na budowę chemiczną, ze względu na ich przeznaczenie i inne. Potrafi określić 
zakres stosowalności poszczególnych klas SPC, zna ich rolę w tworzeniu stabilnych układów 
dyspersyjnych, wykorzystywanych w technologii kosmetycznej i farmaceutycznej. Potrafi ocenić jakość 
preparatów powierzchniowo czynnych na podstawie prostych doświadczeń domowych oraz posiada 
umiejętność wykonywania analiz kwalifikacyjnych jakości SPC. Student zna zasady bezpiecznego 
korzystania z preparatów powierzchniowo czynnych, uwzględniając przy tym ich zalety i wady; potrafi 
ocenić stopień zagroŜenia ekologicznego odpadami preparatów zawierających róŜne klasy SPC. 
Zalecana literatura: 
1. Przondo J. „Związki powierzchniowo czynne i ich zastosowanie w produktach chemii gospodarczej”. 
Wydawnictwo Politechniki radomskiej, Radom 2007. 
2. Anastasiu S., Jelescu E. „Substancje powierzchniowo czynne” WNT W-wa 1973 
3. Janicki S. i Fiebig A. (red.) „Formacja stosowana”,Wydawnictwo Lekarskie PZWL W-wa 1998. 
4. Molski M. „Chemia piękna” PWN Warszawa 2009 
5. Schmitt Th. M. „Analysis of surfactants”. Ed. Marcel Dekker INC. New York - Basel, 2001. 
Opracował: dr Marek Sudoł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 
 

 
Nazwa przedmiotu:  TECHNOLOGIA CHEMICZNA 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE113 

Nazwa angielska przedmiotu: Chemical technology 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

Liczby godzin i formy zajęć: 45W, 15K, 0L Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład: dr Łukasz Korach 
konwersatorium: : dr hab. Marzena Białek  
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
 Obecność na co najmniej 80% zajęć, warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z egzaminu 

pisemnego obejmującego całość materiału 
konwersaKonwersatorium: obecność na co najmniej 80% zajęć, ocenianie ciągłe oraz pozytywna ocena z trzech 

sprawdzianów pisemnych 
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ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Podstawowym celem nauczania technologii chemicznej jest uświadomienie studentom uŜyteczności 
nabytej wiedzy chemicznej i moŜliwości jej wykorzystanie w praktyce badawczej jak i produkcyjnej. 
Technologia chemiczna, będąca syntezą nauk podstawowych oraz szeregu dyscyplin inŜynieryjnych i 
ekonomicznych, zapoznaje studentów z podstawowymi problemami współczesnego przemysłu 
chemicznego, którego poziom jest jednym z głównych elementów decydujących o rozwoju 
gospodarczym. 
W trakcie wykładu omówione zostaną podstawy technologii chemicznej w tym czynniki oddziaływania 
na bieg reakcji, wybrane zagadnienia z termodynamiki, kinetyki i katalizy w ścisłym związku z 
przemysłowymi procesami chemicznym, zasady technologiczne, drogi postępu produkcji i przenoszenia 
doświadczenia z jednych dziedzin do drugich, a takŜe ze skali małej do większej, ochrona patentowa 
procesów technologicznych, ochrona warunków pracy i środowiska przyrodniczego. Omówione zostaną 
podstawowe surowce przemysłu chemicznego w tym charakterystyka, znaczenie, źródła i sposoby ich 
otrzymywania oraz kompleksowego wykorzystania, jak równieŜ wybrane współczesne 
wielkoprzemysłowe procesy technologiczne. 
Celem zajęć konwersatoryjnych jest przede wszystkim pogłębienie i utrwalenie problematyki z zakresu 
podstaw technologii chemicznej, obejmujące przede wszystkim poznanie sposobów i metod 
odczytywania oraz opracowywania schematów technologicznych, metod obliczania bilansów 
materiałowych i energetycznych procesów technologicznych. 
Metody dydaktyczne: 
Wykłady (3 g/tyg. 15 tygodni), ćwiczenia konwersatoryjne (1 g/tyg. 15 tygodni), konsultacje 
indywidualne 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wprowadzenie: cel, zadania i znaczenie technologii chemicznej. Rozwój przemysłu chemicznego, polski 
przemysł chemiczny. Systematyka technologii chemicznej, operacje i procesy jednostkowe, etapy 
procesu technologicznego. Elementy klasyfikacji reaktorów. Jakość i koszt własny produkcji 
chemicznej. Przemysł chemiczny, a środowisko przyrodnicze. Podstawy technologiczne procesów 
chemicznych, zagadnienia kinetyki procesów przemysłowych. Istota i znaczenie katalizy, czas pracy 
katalizatora, modyfikowanie i aktywowanie katalizatora, pojęcie aktywności i selektywności, centra 
aktywne, katalizatory na nośnikach. Rozwój metody technologicznej: koncepcja chemiczna i 
technologiczna metody, bilanse materiałowy i energetyczny, zasady technologiczne, powiększanie skali 
procesów technologicznych, projekt procesowy. Ochrona patentowa procesów technologicznych, 
przedmiot i znaczenie dokumentacji patentowej. Surowce przemysłu chemicznego, charakterystyka, 
zasoby surowcowe, dostępność, jakość i cena surowca, kompleksowe wykorzystanie surowców, 
zagadnienia surowcowe w Polsce. Przemysłowy proces otrzymywania tlenu i azotu. Węgiel kamienny 
jako surowiec dla przemysłowej syntezy organicznej, metody przerobu węgla, koksowanie węgla i 
charakterystyka produktów koksowania, zgazowanie węgla. Gaz ziemny i jego przerób. Gaz syntezowy i 
jego zastosowanie: metanol, synteza okso. Ropa naftowa i jej przerób (destylacja, kraking, reforming, 
piroliza). Przemysłowe źródła węglowodorów: otrzymywanie alkanów, alkenów, węglowodorów 
aromatycznych, synteza acetylenu. Amoniak i kwas azotowy. Siarka i kwas siarkowy. Przemysł sodowy. 
Przemysł elektrochemiczny i elektrotermiczny. WaŜniejsze procesy jednostkowe przemysłu 
organicznego w tym nitrowanie, sulfonowanie, alkilowanie, utlenianie. Przemysłowe procesy oparte o 
przerób etylenu, propylenu i acetylenu. 
Treści merytoryczne zajęć konwersatoryjnych: 
1. Metody odczytywania i opracowywania schematów technologicznych 
2. Bilans materiałowy procesów technologicznych 
3. Bilans energetyczny procesów technologicznych 
Efekty kształcenia: 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student: 
Wiedza: 
• rozumie znaczenie technologii chemicznej dla rozwoju cywilizacyjnego 
• posiada ogólna wiedzę chemiczną niezbędną do oceny moŜliwości realizacji wybranych procesów           
    chemicznych w skali przemysłowej 
• zna optymalne techniki przemysłowych procesów wytwarzania wybranych produktów 
• wskazuje i analizuje źródła surowców stosowanych w chemicznych procesach przemysłowych 
• rozróŜnia i charakteryzuje podstawowe typy procesów technologicznych 
• rozumie istotę rozwoju metody technologicznej 
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• wymienia i charakteryzuje zasady technologiczne 
• rozróŜnia i charakteryzuje podstawowe typy reaktorów stosowanych w procesach przemysłowych 
• rozumie znaczenie katalizy w procesach przemysłowych 
• wymienia i opisuje podstawowe technologie otrzymywania związków nieorganicznych i  
   organicznych 
• identyfikuje zagroŜenia związane z przemysłem chemicznych oraz jego wpływ na środowisko 
Umiejętności: 
• stosuje zdobytą wiedzę do oceny moŜliwości realizacji wybranych procesów chemicznych w skali 
przemysłowej 
• analizuje i opracowuje schematy technologiczne dla prostych procesów przemysłowych 
• analizuje i dobiera odpowiednie surowce oraz drogi przemiany dla otrzymania określonych 
produktów 
• krytycznie analizuje procesy przemysłowe pod kątem wpływu na środowisko 
Kompetencje personalne i społeczne 
• ma świadomość konieczności rozwoju przemysłu chemicznego 
• rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych 
• wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy 
Zalecana literatura: 
1. Bretsznajder S. i inni, Podstawy technologii chemicznej, WNT, Warszawa 1973 
2. Bortel E., Koneczny H., Zarys technologii chemicznej, PWN, Warszawa 1992 
3. Bogoczek R., Surowiec J., Podstawy technologii chemicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 

we Wrocławiu, Wrocław 1988 
4. Koneczny H., Podstawy technologii chemicznej, PWN, Warszawa 1973 
5. Muchlenow I.P. i inni, Ogólna technologia chemiczna, WNT, Warszawa 1974 
6. Bobrownicki W., Pawlikowski S., Technologia związków azotowych, WNT, Warszawa 1974 
7. Zieliński A.Z., Chemiczna technologia organiczna, WNT, Warszawa 1973 
8. Bogoczek R., Kociołek-Balawejder E., Technologia chemiczna organiczna, Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1992 
9. Grzywa E., Molenda J., Technologia podstawowych syntez organicznych T1 i T2, WNT, Warszawa 

2008 
10. Ropuszański St., Chemia i technologia podstawowej syntezy organicznej, PWN, Warszawa 1983 
11.  Molenda J., Gaz ziemny. Paliwo i surowiec, WNT, Warszawa 1993 
Opracował: Dr Łukasz Korach 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY ANALIZY INSTRUMENTALNEJ 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE114 

Nazwa angielska przedmiotu: Principles of instrumental analysis 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 15K, 30L Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Anna Poliwoda 
konwersatorium: dr Anna Poliwoda 
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laboratorium: dr Marietta Białoń, dr Marta Sobera , dr Krzysztof Ejsmont   

Wymagania wstępne: zaliczenie kursów z następujących przedmiotów realizowanych zgodnie ze 
standardami/ z przyjętymi sylabusami: Chemia ogólna, Chemia Analityczna, 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: egzamin pisemny, zadania testowe wielokrotnego wyboru, pytania opisowe, itp. 
konwersatorium: zaliczenie na ocenę, zdanie dwóch kolokwiów działowych na ocenę, aktywność na 
zajęciach z rozwiązywania zadań z listy 
laboratorium: zaliczenie na ocenę, zaliczenie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń oraz zdanie 
wejściówek przed  kaŜdym z ćwiczeń oraz zaliczenie dwóch kolokwiów działowych 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 
Zakres tematyczny wykładów będzie obejmował przede wszystkim omówienie metod 
elektrochemicznych (potencjometria, woltamperometria, polarografia, kulometria, konduktometria, 
amperometria, itp.), a takŜe nefelometria i turbidymetria.. Zapoznanie z podstawami spektrofotometrii 
(właściwości promieniowania elektromagnetycznego, oddziaływanie promieniowania 
elektromagnetycznego z materią, rodzaje widm). Omówione zostaną wybrane absorpcyjne i emisyjne 
metody spektroskopowe (Spektrofotometria UV-Vis i fluorescencyjna., Spektroskopia w podczerwieni, 
podstawy adsorpcyjnej spektrometrii atomowej), oraz podstawy metod chromatograficznych (GC, LC i 
SFC) i elektromigracyjnych. Ponadto program wykładu rozszerzony zostanie równieŜ o zagadnienia 
związane z omówieniem technik ekstrakcyjnych stosowanych w etapie przygotowywania próbek o 
złoŜonym składzie matrycy, procedur poboru i przechowywania próbek przeznaczonych do analizy oraz 
sposobów opracowania wyników i ich statystyczną oceną, oraz walidacją procedury pomiarowej w 
aspekcie jakości.  
Konwersatorium 
Rozwiązywanie zadań rachunkowych z chemicznych metod analizy instrumentalnej oraz statystycznej 
oceny wyników. Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości z zakresu poszczególnych metod 
instrumentalnych i róŜnych ich wariantów. 
Laboratorium 
Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z aparaturą, posługiwaniem się nią oraz samodzielne 
wykonanie analiz i opracowanie wyników. Spektroskopowe oznaczanie róŜnych analitów w próbkach 
naturalnych. Miareczkowanie potencjometryczne, kulometryczne i pehametryczne. Refraktometria. 
Konduktometria i amperometria.  Nefelometria i turbidymetria 
Efekty kształcenia: 
1.   Zna podstawy metod instrumentalnych stosowanych w laboratoriach analitycznych 
2.   Potrafi obsługiwać aparaturę wykorzystywaną w technikach elektroanalitycznych oraz spektroskopii 
absorpcyjnej 
3. 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. Witkiewicz Z. Podstawy Chromatografii, WNT, Warszawa 
4. Harris D.C., Quantitative Chemical Analysis, W.H. Frejman and Company, New York 
5. 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: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMISTRY IN ENGLISH – SELECTED TOPICS 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE115 

Nazwa angielska przedmiotu: Chemistry in english – selected topics 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 5 

Liczby godzin i formy zajęć: 30K Punkty ECTS: 2 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
konwersatorium: dr inŜ. Zygmunt Flisak 
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 

Forma i warunki zaliczenia: 
konwersatorium: dwa kolokwia pisemne zawierające pytania w postaci testowej i otwartej 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest przygotowanie studentów do korzystania z literatury naukowej w języku angielskim, 
rozumienia dyskusji oraz formułowania własnych wypowiedzi na tematy związane z chemią 
Metody dydaktyczne: Konwersatorium obejmujące zapozanie ze słownictwem, czytanie i omawianie 
wybranych tekstów, dyskusję w grupach kilkuosobowych, pisanie krótkich tekstów naukowych oraz 
słuchanie fragmentów wykładów. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Nazewnictwo pierwiastków i związków chemicznych organicznych i nieorganicznych; układ okresowy, 
właściwości substancji, budowa materii. Słownictwo związane ze zjawiskami przyrodniczymi, reakcjami 
chemicznymi, procesami fizykochemicznymi, sprzętem i technikami laboratoryjnymi. Opis prostych 
eksperymentów. Czytanie ze zrozumieniem wybranych tekstów z podręczników akademickich oraz 
publikacji naukowych. 
Efekty kształcenia: 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie: 

- nazywać niektóre pierwiastki i związki chemiczne oraz sprzęt laboratoryjny, 
- skorzystać z katalogu odczynników i sprzętu, wyszukać pozycje niezbędne do przeprowadzenia 

eksperymentu, 
- skorzystać z podręcznika akademickiego, 
- opisać przebieg doświadczenia i sformułować wnioski, 
- zaprezentować przegląd literatury, 
- posłuŜyć się publikacją naukową w swojej pracy badawczej, 
- sporządzić streszczenie publikacji naukowej, 

      -     formułować swoje sądy i spostrzeŜenia dotyczące obserwowanych zjawisk chemicznych. 
Zalecana literatura: 
1. K. Timberlake, Basic Chemistry, Prentice Hall, New York, 2007. 
2. P. Domański, English in Science and Technology, WNT 2006. 
3. M. Charmas, English for Students of Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 

2008. 
4. I. Baszyńska, J. Idźkowska, J. Kopańska-Macur, English in the Natural Sciences, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002. 
Opracował: dr inŜ. Zygmunt Flisak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB 
 

 
Nazwa przedmiotu: MIĘDZY NAUKĄ A FILOZOFIĄ  
 

Kod przedmiotu: 
 

Nazwa angielska przedmiotu: Between science and philosophy 

Typ przedmiotu: humanistyczny do wyboru Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 5 

Liczby godzin i formy zajęć: 30 K Punkty ECTS: 1 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
konwersatorium: dr Ewa Pawelec 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia:  
konwersatorium: zaliczenie bez oceny na podstawie: 

ocena ciągła – aktywność na zajęciach 
jeden projekt podczas semestru –  wykonanie prezentacji na zadany temat. 

ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Pokazanie studentom w przekroju historycznym oddziaływań między teoriami naukowymi oraz 
filozoficznymi, uświadomienie podstaw filozoficznych na których oparty jest rozwój teorii naukowych 
oraz sama nauka współczesna. Wyjaśnienie wpływu odkryć naukowych oraz nowych teorii na rozwój 
pojęć filozoficznych. 
Metody dydaktyczne: 
Konwersatorium, 2 h tygodniowo, 15 tygodni. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Podstawowe problemy  filozofii przyrody na przestrzeni dziejów. Rozwój doktryn filozoficznych 
związanych z postrzeganiem świata, czasu, przestrzeni, Absolutu i ich wpływ na rozwój nauki. Wpływ 
przełomów naukowych na rozwój filozofii przyrody. 
Efekty kształcenia: 
W wyniku zajęć student ma nauczyć się rozpoznawać podstawy filozoficzne, na których oparta jest 
budowa i rozwój teorii naukowych i analizować takŜe wpływ rozwoju nauki na filozofię. Poznanie 
historii oddziaływań pomiędzy tymi dziedzinami ma pogłębić świadomość załoŜeń i aksjomatów 
wbudowanych w poznawane w ramach innych wykładów teorie naukowe. 
Zalecana literatura: 
Heller M., „Filozofia przyrody. Zarys historyczny”, Znak, Kraków 2004. 
Łukasik A., „ Atom. Od greckiej filozofii przyrody do nauki współczesnej”, UMCS, Lublin 2000. 
Opracowała: Ewa Pawelec 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB 
 

 
Nazwa przedmiotu:  BIOETYKA 
 

Kod przedmiotu: 
 

Nazwa angielska przedmiotu: Bioethics  

Typ przedmiotu: humanistyczny do wyboru Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 5 

Liczby godzin i  formy zajęć: 30K Punkty ECTS: 2 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
konwersatorium: dr Grzegorz Francuz  
Wymagania wstępne: Brak wymagań  

Forma i warunki zaliczenia: 
konwersatorium:  
Podstawą zaliczenia zajęć jest aktywny udział w zajęciach, systematyczne opracowywanie omawianych 
lektur (notatki z lektur) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z podsumowania zajęć.  Esej lub prezentacja na 
zadany temat. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
 Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z etycznymi aspektami współczesnych nauk biologicznych i 
medycyny. Studenci powinni poznać i rozumieć dylematy moralne zrodzone przez współczesną 
medycynę i biotechnologie. Poznać argumenty stron uwikłanych w dyskusje bioetyczne. 

Metody dydaktyczne: Wykład, dyskusja, analiza materiałów źródłowych. 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Bioetyka jest ukazana jako dziedzina etyki stosowanej, która dąŜy do rozwiązywania dylematów 
moralnych wynikających z dynamicznego rozwoju nauki i medycyny. Przedstawione są sposoby 
ujmowania bioetyki w ramach róŜnych filozofii moralnych i koncepcji filozoficznych. 
Zajęcia koncentrują się między innymi wokół takich kwestii: status moralny istot Ŝywych, zagroŜenia 
związane z biotechnologiami, tanatologia, eutanazja, definicja śmierci, uciąŜliwa terapii, klonowanie 
oraz etos pracowników nauki i personelu medycznego. 
Efekty kształcenia:  
Student powinien wytłumaczyć na czym polega specyfika współczesnych sporów bioetycznych, 
wskazać strony sporów oraz wymienić zagadnienia, wokół których toczą się spory. Ponadto student 
powinien uzyskać umiejętność samodzielnego komentowania i interpretowania tekstów, koherentnej 
argumentacji, rzetelnego uczestnictwa w dyskusji oraz krytycznego namysłu i stawiania pytań. Powinien 
zastosować argumenty róŜnych nurtów etycznych do konkretnych przypadków, umiejętność analizy tzw. 
kazusów bioetycznych. Dodatkowo powinien uświadomić sobie i określić swoje własne stanowisko 
wobec dylematów bioetycznych.  
Zalecana literatura: –  
– Hołówka Jacek, Etyka w działaniu, Warszawa 2001 
– Peter Singer, Etyka praktyczna, KiW 2003,  
– Ślipko Tadeusz, Granice Ŝycia: Dylematy współczesnej bioetyki, Warszawa 1988 i n. 
– Mepham Ben, Bioetyka.Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, Warszawa 2008 
– Beauchamp Tom L., Childress James F., Zasady etyki medycznej, Warszawa 1996 
– Singer Peter, O Ŝyciu i śmierci, Warszawa 1997 
– Kazimierz Szewczyk, Bioetyka. Medycyna na granicach Ŝycia T.1, Bioetyka. Pacjent w systemie opieki 
zdrowotnej T.2, Wyd. Naukowe PWN, 2009 
Opracował:  Grzegorz Francuz  
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChK, ChN 
 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMISTRY IN ENGLISH – SELECTED TOPICS 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE115 

Nazwa angielska przedmiotu: Chemistry in english – selected topics 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

Liczby godzin i formy zajęć: 30K 
Punkty ECTS:  
ChK-1; ChN-2 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
konwersatorium: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO 
Wymagania wstępne: Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 

Forma i warunki zaliczenia: 
  konwersatorium: zaliczenie na ocenę; kolokwium – 4/5 oceny, prezentacja ustna – 1/5 oceny 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem zajęć jest poznanie przez studentów podstawowego słownictwa chemicznego, przygotowanie ich 
do korzystania z literatury naukowej w języku angielskim, prowadzenia konwersacji na tematy 
zawodowe (dyskusji oraz formułowania własnych wypowiedzi na tematy związane z chemią). 
Metody dydaktyczne:  
Konwersatorium (czytanie i omawianie tekstów, dyskusja w grupach kilkuosobowych, pisanie krótkich 
tekstów naukowych oraz słuchanie fragmentów wykładów) – 30 h tygodniowo. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Nazewnictwo pierwiastków i związków chemicznych; układ okresowy, właściwości substancji, budowa 
materii. Słownictwo związane ze zjawiskami przyrodniczymi, reakcjami chemicznymi, procesami 
fizykochemicznymi, sprzętem i technikami laboratoryjnymi. Opis prostych eksperymentów. Czytanie ze 
zrozumieniem wybranych tekstów z podręczników akademickich oraz publikacji naukowych. 
Efekty kształcenia: 
Wiedza: znajomość podstawowego słownictwa z zakresu chemii, pierwiastki i związki chemiczne, układ 
okresowy, właściwości substancji, budowa materii; elementy budowy komórki i organizmu, wybrane 
zagadnienia z fizjologii, podstawy ekologii, słownictwo związane ze zjawiskami przyrodniczymi, 
reakcjami chemicznymi, procesami fizykochemicznymi, sprzętem i technikami laboratoryjnymi, 
słownictwo związane z ochroną środowiska. 
Umiejętności:  
Korzystanie z anglojęzycznych podręczników akademickich, czytanie ze zrozumieniem anglojęzycznej 
literatury naukowej (z dziedziny zainteresowań studenta), napisanie streszczenia publikacji naukowej, 
korzystanie z katalogów zagranicznych firm chemicznych w języku angielskim (np. Sigma-Aldrich) – 
wyszukiwanie odczynników i sprzętu, opis doświadczenia laboratoryjnego, jego wyników, 
sformułowanie wniosków, swobodne formułowanie wypowiedzi z zakresu chemii w języku angielskim, 
rozmowa w tym języku na temat specjalistycznych zagadnień z obszaru swojego kierunku studiów, opis 
zjawisk i procesów chemicznych. 
Postawy: 
 Świadomość powszechności stosowania języka angielskiego w literaturze fachowej z zakresu nauk 
przyrodniczych, otwartość na źródła informacji fachowej w tym języku, chęć korzystania z tych źródeł, 
aktywna postawa w ich zdobywaniu. 
Zalecana literatura: 
1. M. Charmas, English for Students of Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 
2008. 
2. I. Baszyńska, J. Idźkowska, J. Kopańska-Macur, English in the Natural Sciences, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002. 
3. K. Timberlake, Basic Chemistry, Prentice Hall, New York, 2007. 
4. P. Domański, English in Science and Technology, WNT 2006. 
Opracował: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB, ChK 
 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMICZNE BAZY DANYCH 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PB.CHE208 

Nazwa angielska przedmiotu: Chemical databases 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

Liczby godzin i  formy zajęć: 15L Punkty ECTS: 1 

Nazwisko prowadzącej przedmiot:  dr inŜ. BoŜena Frąckowiak-Wojtasek 

Wymagania wstępne: Zaliczone zajęcia z Technologii Informacyjnej 

Forma i warunki zaliczenia: 
laboratorium: ćwiczenia praktyczne w wyszukiwaniu zagadnienia chemicznego w bazach 
abstraktowych oraz otwieranie artykułów w bazach pełnotekstowych 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
1. Zapoznanie się w jaki sposób wiedza chemiczna jest dokumentowa (bazy abstraktowe, czasopisma 

chemiczne oraz patenty) 
2. Zapoznanie się z abstraktowymi bazami danych oraz pełnotekstowymi bazami danych. 
3. Docieranie do artykułów źródłowych w dziedzinie chemii. 
Metody dydaktyczne: 
Zajęcia prowadzone w pierwszej połowie semestru letniego co tydzień (7 spotkań 2 h i 1 spotkanie 1 h) 
w sali komputerowej z dostępem do: Internetu i baz danych prenumerowanych przez Uniwersytet 
Opolski.  
Konsultacje – 2 h tygodniowo  
Treści merytoryczne przedmiotu: 
W trakcie zajęć studenci będą posługiwali się: 
• Katalogami Centralnymi Biblioteki Narodowej 
• Serwerem Nauka Polska 
• KsiąŜki elektronicznymi ibuk.pl 
• Listą czasopism elektronicznych A-Z UO 
• Bazami abstraktowymi: Reaxys, Web of Knowledge, Chemical Abstracts Scopus Scirus, PubMed  
• Bazami pełno tekstowymi wydawnictw, towarzystw chemicznych: American Chemical Society 

Publications, Royal Society of Chemistry ,Science Direct, Springer, Wiley InterScience 
• Bazami Patentowymi  
Efekty kształcenia: 
Efekty kształcenia:  
1. Umiejętność wyszukiwania informacji z zagadnień chemicznych w bazach abstraktowych 
2. Otwieranie artykułów źródłowych w czasopismach chemicznych o zasięgu krajowym oraz 

międzynarodowym 
3. Umiejętność wskazania bibliotek krajowych, w których poŜądane czasopisma są gromadzone 
Zalecana literatura: brak 
Opracowała: dr inŜ. BoŜena Frąckowiak-Wojtasek 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB 

 
Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY CHEMII MEDYCZNEJ 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE209 

Nazwa angielska przedmiotu: Basic medicinal chemistry 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

Liczby godzin i formy zajęć:  
15 W, 15 K, 15 L 

Punkty ECTS:  
3 –ChB, 2 – pozostałe 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO, 
konwersatorium: dr inŜ. BoŜena Frąckowiak-Wojtasek, 
laboratorium: dr inŜ. BoŜena Frąckowiak-Wojtasek 
Wymagania wstępne: Zaliczenie zajęć z chemii organicznej i biochemii 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie bez oceny, obecność na zajęciach 
konwersatorium: 1 kolokwium (75% oceny) i 1 prezentacja (25% oceny) 
laboratorium: ocenianie ciągłe – zaliczenie 4 sprawdzianów, 4 ćwiczeń, 4 sprawozdań 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest poznanie mechanizmów działania leków i ich losów w organizmie, etapów w 
procesie opracowywania nowych leków i ich wytwarzania. WaŜnym celem jest takŜe uzmysłowienie 
studentom aspektów ekonomicznych rządzących rynkiem farmaceutycznym.  
Metody dydaktyczne: 
Wykład -  1 godz. tygodniowo, prezentacja multimedialna 
Konwersatorium – rozwiązywanie zadań, przygotowanie prezentacji multimedialnej 
Praca w laboratorium 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład i konwersatorium: 
Historia chemii leków. Klasyfikacja leków. Miejsca docelowe działania leków (enzymy, receptory, 
białka transportujące, białka strukturalne, kwasy nukleinowe, błony komórkowe). Leki jako analogi 
związków naturalnych – neuroprzekaźników, hormonów, substratów enzymów. Molekularne podstawy 
działania leków: receptory i ścieŜki przekazywania sygnałów w organizmie (receptorowe kanały jonowe, 
receptory sprzęŜone z białkami G, receptorowe kinazy białkowe, receptory wewnątrzkomórkowe); 
enzymy jako cele działania leków - zastosowanie inhibitorów. Leki działające na DNA i RNA. 
Projektowanie leków. Etapy prowadzące od pomysłu do wprowadzenia nowego preparatu na rynek. 
Wybór jednostki chorobowej. Wybór miejsca działania leku. Opracowanie badań biologicznych. 
Poszukiwanie struktury wiodącej i optymalizacja, pojęcie grupy farmakoforowej. Metabolizm leków. 
Badania toksyczności. Podstawy farmakokinetyki i farmakodynamiki. Badania kliniczne. Ekonomiczne 
aspekty opracowywania nowych leków. Patenty. 
Laboratorium: 
Synteza wybranego leku przeciwzapalnego (aspiryna lub paracetamol) i jego charakterystyka 
spektroskopowa, izolacja leków z mieszaniny i ich identyfikacja, oznaczanie glutationu w homogenacie 
wątroby zmodyfikowaną metodą Ellmana, enzymatyczne utlenianie leków przeciwzapalnych.  
Efekty kształcenia: 
Zrozumienie mechanizmów działania leków i przyczyn efektów ubocznych. Znajomość etapów 
projektowania leków i wprowadzania ich na rynek. Świadomość wzajemnych powiązań pomiędzy 
technikami komputerowymi w chemii (wykorzystanie strukturalnych baz danych, modelowania 
komputerowego), zaawansowanymi metodami syntetycznymi prowadzącymi do otrzymania poŜądanych 
związków, testami biochemicznymi i biologicznymi w procesie opracowywania nowych leków.  
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Zalecana literatura: 

Literatura obowiązkowa: 
1. G. L. Patrick, Chemia medyczna – podstawowe zagadnienia, WN-T, Warszawa 2003.  
2. G. L. Patrick, Chemia leków, Krótkie wykłady, PWN, Warszawa 2004.  

Literatura uzupełniająca: 
1. Chemia leków, praca zbiorowa pod red. A. Zejca i M. Gorczycy, PZWL, Warszawa 2002.  
2. R. Silverman, Chemia organiczna w projektowaniu leków, WN-T, Warszawa, 2004. 
3.  Foye’s Principles of Medicinal Chemistry, praca zbiorowa pod red. Thomasa L. Lemke, Wolters 
Kluwer, Philadelphia, 2008.  
Opracował: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: Chemia Kosmetyczna (ChK) 
 

 
Nazwa przedmiotu:  ANALITYKA ŚRODKÓW KOSMETYCZNYCH  
 

Kod przedmiotu: 
3.3.K.CHE215 

Nazwa angielska przedmiotu: Analysis of cosmetic products 

Typ przedmiotu: fakultatywny ograniczonego 
wyboru 

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 45L Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. Barbara Kurzak 
laboratorium: prof. dr hab. Barbara Kurzak 
Wymagania wstępne: zaliczenie kursu z chemii analitycznej. Student powinien dobrze znać podstawy 
teoretyczne metod fizykochemicznych wykorzystywanych w analizie chemicznej. 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: test pisemny 
laboratorium: wykonanie wszystkich ćwiczeń przewidzianych harmonogramem laboratorium oraz 
uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawozdań do wykonanych ćwiczeń.  
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien móc poprawnie przeprowadzić walidację metody, 
tzn. wykazać, czy metoda jest przydatna do danej postaci kosmetyku i czy jest powtarzalna, czy cechuje 
się dobrą dokładnością, wykrywalnością i oznaczalnością oraz, czy spełnia warunek liniowości, 
selektywności i specyficzności.   
Metody dydaktyczne: wykład – 1 godzina tygodniowo (15 tygodni); praca w laboratorium – 6 godzin 
co 2 tygodnie (8 tygodni). 
Treści merytoryczne przedmiotu:  
Zakres prowadzonych badań kosmetyków zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiednich aktach. 
Terminologia stosowana w kontroli spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Rodzaje 
najczęściej wykonywanych badań na kosmetykach (biorąc pod uwagę podział kosmetyków na 
odpowiednie formy fizykochemiczne oraz ich zastosowanie). Zakres analiz, którym poddawane są 
kosmetyki (analiza fizykochemiczna, mikrobiologiczna, sensoryczna, z zakresu biologii molekularnej). 
Metody analityczne stosowane w badaniach surowców i trwałości produktów kosmetycznych. Ocena 
jakości surowców i produktów kosmetycznych. Bezpieczeństwo dla zdrowia i stabilność produktu 
kosmetycznego. Pobór i przygotowanie próbki do badania. Walidacja metody analitycznej. 
Zastosowanie właściwych metod analitycznych w analizie preparatów kosmetycznych (zasady wyboru 
metody odpowiedniej do danej postaci kosmetyku).  
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Efekty kształcenia:  
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie poprawnie dokonać doboru metody 
instrumentalnej i analitycznej w analizie preparatów kosmetycznych w zaleŜności od postaci kosmetyku. 
Powinien umieć dobrze zaplanować optymalne warunki eksperymentalne oraz umieć dobrze 
sformułować podstawowe prawidłowości, aby móc dokonać rzetelnych obliczeń. Powinien umieć 
prawidłowo wykonać oznaczenie danego składnika kosmetyku oraz oszacować błąd analizy i krytycznie 
spojrzeć na uzyskane wyniki rozwaŜając róŜne czynniki zgodnie z ich znaczeniem.  
Zalecana literatura: 
1. E. Pawełczyk, Z. Płotkowiak, M. Zając, Chemiczna analiza leków, PZWL, Warszawa 1981. 
2. „Metody badania jakości surowców i produktów kosmetycznych” pod redakcją B. Stanisz i  

I.Muszalskiej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2009. 
3. J. Marcinkiewicz-Salmonowiczowa, Zarys chemii i technologii kosmetyków, Politechnika Gdańska, 

Gdańsk 1995.  
4. J. Pawlaczyk, M. Zając, Walidacja metod analizy medycznej, przykłady walidacji metod. Akademia 

Medyczna, Poznań 2005. 
5.    W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej. PWN, Warszawa 1996. 
Opracowała: Prof. dr hab. Barbara Kurzak 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChN (wszystkie) 
 

 
Nazwa przedmiotu:  PODSTAWY GENETYKI MOLEKULARNEJ 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.BN.BIO105 

Nazwa angielska przedmiotu: Rudiments of molecular genetics 

Typ przedmiotu: specjalistyczny dla ChN lub 
fakultatywny dowolnego wyboru dla pozostałych 

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 30L Punkty ECTS: 2 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Ewa Boniewska-Bernacka 
laboratorium: dr Ewa Boniewska-Bernacka 
Wymagania wstępne: student powinien mieć podstawowe wiadomości z kursu Biochemii ( budowa 
kwasów nukleinowych, replikacja, transkrypcja, translacja). 
Student powinien znać i stosować podstawowe zasady pracy w laboratorium. 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę 
laboratorium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi mechanizmami dziedziczenia informacji genetycznej; metodami 
badania kwasów nukleinowych i ich zastosowania we współczesnej biologii molekularnej, 
biotechnologii i medycynie. Zapoznanie z rodzajami i mechanizmami zmienności genetycznej. Poznanie 
budowy chromosomu prokariotycznego i eukariotycznego. 
Metody dydaktyczne: 
Wykład (15W) 15 tygodni, 1 godzina lekcyjna, lub 7 tygodni 2 godz. lekcyjne + 8 tydzień 1godz. 
Prezentacja multimedialna 
Laboratoria ( 30L ) 7 tygodni 4 godz. lekcyjne + 8 tydzień 2godz. 
Pokaz przeprowadzanych doświadczeń i samodzielna praca studentów w grupach 2-3 osobowych. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
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Wykład: 
1. 1W – Budowa kwasów nukleinowych; 
2. 2,3W -  Budowa chromosomu prokariotycznego i eukariotycznego. Teoria solenoidu. 
3. 4,5W – Rodzaje zmienności genetycznej. Aberracje chromosomowe. 
4. 6,7 W-  Rodzaje zmienności genetycznej. Mutacje. Systemy naprawy DNA. 
5. 8,9 W-  Molekularne podłoŜe procesu rekombinacji genetycznej. 
6. 10 W– Budowa i funkcja genomów.  
7. 11,12W - Rodzaje sekwencji występujących w genomach. 
8. 13,14W – Ekspresja genów i jej kontrola. 
9. 15W – Podstawowe techniki uŜywane w biologii molekularnej. 

Laboratorium: 
1. Izolacja DNA z komórek  E. coli metodą chromatograficzną z zastosowaniem mikrokolumn. 
2. Izolacja całkowitego RNA z komórek  E. coli metodą chromatograficzną z zastosowaniem 

mikrokolumn. 
3. Transformacja komórek  E. coli wektorem pUC9. 
4. Analiza uzyskanych transformantów. 
5. Wykrywanie mutacji w genie CCR5 Homo sapiens metodą PCR - Izolacja DNA. 
6. Wykrywanie mutacji w genie CCR5 Homo sapiens metodą PCR. Nastawienie reakcji PCR. 
7. Wykrywanie obecności komórek Salmonella sp. w produktach spoŜywczych metodą PCR. 

        8.  Elektroforeza produktu PCR. Zaliczenie przedmiotu. 
Efekty kształcenia: 
Wiedza dotycząca treści wykładów (Genetyka Molekularna z elementami inŜynierii genetycznej i 
Biotechnologii); 
- Umiejętność pracy w laboratorium molekularnym (izolcja kwasów nukleinowych, reakcja PCR, 
transformacja komórek). 
Zalecana literatura: 
1. T.A. Brown: Genomy, PWN, Warszawa, 2009. 
2. P. C. Turner, A.G. McLennan: Biologia molekularna, Krótkie wykłady, PWN, 2004. 
3. P. Wegleński: Genetyka molekularna, PWN, Warszawa, 2006 . 
Opracowała: dr Ewa Boniewska-Bernacka 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  SEMINARIUM I PROJEKT DYPLOMOWY 
 

Kod przedmiotu: 
7-D3-6-C-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Diploma seminar and projekt 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
seminarium: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO 
Wymagania wstępne: brak 
Forma i warunki zaliczenia seminarium: 
zaliczenie na ocenę, praca pisemna (3/4 oceny) prezentacja multimedialna (1/4 oceny) 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów do samodzielnego zbierania i analizy danych literaturowych na wybrany 
temat, opracowania zebranych informacji w formie pisemnej zgodnie z zasadami stosowanymi w 
chemicznej literaturze naukowej, przygotowania prezentacji multimedialnej w zakresie opracowanej 
tematyki oraz jej przedstawienie. 
Metody dydaktyczne: 
 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wybór tematu oparty na znajomości aktualnych problemów naukowych z zakresy chemii 
bioorganicznej, medycznej, biochemii, zbieranie literatury, krytyczna ocena publikacji naukowych, 
wybór publikacji najbardziej odpowiadających tematyce i tworzących spójną całość; pisanie – wstępny 
szkic, wypełnianie treścią, praca nad spójnością logiczną i płynnością tekstu, sposoby cytowania 
literatury i układu bibliografii, przygotowanie prezentacji – wykorzystanie moŜliwości graficznych 
programu Power Point, dobór ilustracji z literatury źródłowej, praca nad układem graficznym kaŜdego 
slajdu i układem całej prezentacji, ćwiczenie przedstawienia 
Efekty kształcenia: 
Wiedza: zagadnienia z zakresu tematyki pracy, poznanie najwaŜniejszych czasopism naukowych z 
obszaru związanego z tematem pracy, znajomość rangi czasopism (określonej np. przez współczynnik 
IF),  
Umiejętności: zdolność dostrzegania waŜnych tematów naukowych (np. nagrodzonych nagrodą Nobla, 
opisanych w wiodących czasopismach naukowych - Nature, Science) i umiejętność uzasadnienia wyboru 
tematyki, znajdowanie i dobór literatury odpowiedniej do tematu pracy, wykonanie krytycznego 
przeglądu tej literatury, ocena waŜności i interpretacji danych literaturowych, umiejętność posługiwania 
się programem PowerPoint i przygotowania prezentacji multimedialnej z zakresu zaawansowanych 
zagadnień chemicznych, 
Postawy: świadomość odpowiedzialności za przekazywane informacji naukowych, postępowanie 
zgodne z zasadami etyki naukowej (przestrzeganie zasad praw autorskich) 
Zalecana literatura: 
1. Gambarelli G., Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, 

prezentowanie, publikowanie., Wyd. 3, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
UNIVERSITAS, Kraków 1998.  

2.    January Weiner, Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych – przewodnik 
praktyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003. 
Opracował: dr hab. Hubert Wojtasek, prof. UO 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

Nazwa przedmiotu:  SEMINARIUM I PROJEKT DYPLOMOWY 
Kod przedmiotu: 
7-D3-6-C-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Diploma seminar and projekt 

Semestr: 6 Liczby godzin i formy zajęć: 30 S Punkty ECTS: 3 

Jednostka organizacyjna prowadząca przedmiot: Katedra Chemii Nieorganicznej  

Nazwiska prowadzących przedmiot: 
seminarium: dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO  

Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
seminarium: referat w postaci prezentacji (ocena) + projekt dyplomowy (ocena)  
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie z podstawowymi etapami pracy naukowo-badawczej: określenie problemu i celów, zbieranie 
materiałów, analizowanie i przetwarzanie materiałów (w tym tłumaczenie z języka angielskiego), 
wyciąganie wniosków. Samodzielne opracowanie i opis, w oparciu o dostępne źródła literaturowe (bazy 
danych, artykuły źródłowe, monografie) oraz konsultacje z prowadzącym, wybranego tematu. 
Nabywanie umiejętności zapoznawania się z literaturą naukową w języku angielskim.  
Treści merytoryczne: 
Współczesne zagadnienia z zakresu Chemii koordynacyjnej, Chemii bionieorganicznej (takŜe 
medycznej) i Nanochemii, stanowiące poszerzenie wiedzy z zakresu Chemii nieorganicznej. W 
szczególności rola pierwiastków (w tym przejściowych) oraz ich związków (w tym kompleksów, 
klasterów, czy nanocząsteczek) w przyrodzie, technice, medycynie. Charakterystyka właściwości 
umoŜliwiających ich szerokie i róŜnorodne zastosowania: w technice laserowej, jako katalizatorów w 
reakcjach chemicznych, pigmentów (farbiarstwo, przemysł szklarski i ceramiczny), jako leków czy 
materiałów w dziedzinie wykorzystania energii słonecznej. Znaczenie i rola w przyrodzie i organizmach 
Ŝywych (makro i mikroelementy), pierwiastki toksyczne.  
Efekty kształcenia: 
Umiejętności formułowania tematu, poszukiwań literaturowych i gromadzenia materiałów, 
projektowania dokumentu (rozdziały, spisy, przypisy, odsyłacze, zestawienia tabelaryczne danych, 
rysunki). Korzystanie z opracowań naukowych w języku angielskim. Znajomość aplikacji 
informatycznych (pakiet Microsoft: edytor Word, arkusz kalkulacyjny Excel). 
Zalecana literatura (przykładowa): 
1. Gambarelli G., Z. Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Wybór tematu, pisanie, 
prezentowanie, publikowanie., Wyd. 3, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych 
UNIVERSITAS, Kraków 1998.  
2. Wejner J., Technika pisania prac naukowych. Publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca 
magisterska, referat poster., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1992.  
3. Osuchowska B., Poradnik Redaktora i Autora. Nauki ścisłe i techniczne., PTWK, Warszawa 1988.  
4. Szymczak M. (Red.), Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji., 
Wyd. 7, PWN, Warszawa 1986.  
Opracował: dr hab. Krzysztof Kurzak, prof. UO  
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChB 
 

 
Nazwa przedmiotu:  SEMINARIUM I PROJEKT DYPLOMOWY  
 

Kod przedmiotu: 
7-D3-6-C-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Diploma seminar and projekt 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
seminarium: prof. dr hab. inŜ. Piotr P. Wieczorek 

Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
seminarium: zaliczenie na ocenę 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Nabycie umiejętności korzystania z literatury naukowej, wyszukiwania informacji ich analizy oraz 
prezentacji uzyskanych wniosków. 
Metody dydaktyczne:  
Dyskusja, omawianie wybranych problemów i sposobów przygotowania prezentacji multimedialnych i 
krótkich opracowań pisemnych. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Celem zajęć jest nauczenie studentów podejmowania spójnego logicznie i przemyślanego toku działań, 
począwszy od postawienia problemu i zebrania informacji, do napisania spójnego opracowania.  
Szczegółowo omawiany będzie proces zbierania i weryfikacji informacji, ich krytyczna analiza i 
dyskusja oraz 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. Zapoznanie studentów z zasadami 
przygotowywania wystąpień – relacji z uzyskanych danych ich dyskusji i prezentacji – wystąpienia 
studenckie. 
Efekty kształcenia: 
Umiejętność pisania opracowań na bazie literatury źródłowej zawierających krytyczną analizę danych 
oraz ich przedstawienia w formie wystąpień na seminarium.  
Zalecana literatura: 
1. 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: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność:  wszystkie  

 
Nazwa przedmiotu:  SEMINARIUM I PROJEKT DYPLOMOWY 
 

Kod przedmiotu: 
7-D3-6-C-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Diploma seminar and projekt 

Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: prof. dr hab. inŜ. Krystyna Czaja 

Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
seminarium: zaliczenie na ocenę na podstawie opracowanego projektu dyplomowego na wybrany i 
uzgodniony temat oraz przygotowania i przedstawienia tematyki podjętej w projekcie w formie 
prezentacji multimedialnej. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Przygotowanie studentów do samodzielnego zbierania i analizy danych literaturowych na wybrany 
temat, opracowania zebranych informacji w formie pisemnej zgodnie z zasadami stosowanymi w 
chemicznej literaturze naukowej , przygotowania prezentacji multimedialnej w zakresie opracowanej 
tematyki oraz jej przedstawienie referując zakres i efekty zrealizowanego projektu. 
Metody dydaktyczne: 
- konsultacje indywidualne dot. poszukiwania, oceny i opisu danych literaturowych dotyczących 
wybranego tematu projektu  – 2 godz. tygodniowo  
- seminaria  – 2 godz. tygodniowo 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Struktura pracy dyplomowej. Zasady opisu i cytowania stosowane w chemicznej literaturze naukowej. 
Zasady przygotowywania wystąpień publicznych: prezentacja graficzna, sposoby i rodzaje 
argumentowania. Zreferowanie zakresu tematycznego opracowanego projektu.  
Efekty kształcenia: 
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie definiować temat i zakres projektu, 
znajdować i dobierać stosowną do tematu literaturę naukową, scharakteryzować i opisać problematykę 
projektu w oparciu o dostępną, najnowszą literaturę naukową, formułować wnioski.  
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć analizować, objaśniać, interpretować i 
oceniać dane literaturowe,, zaproponować wnioski, uzasadnić i zaprezentować tematykę projektu..  
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie postawę otwartości do prezentacji, zdolność do 
prawidłowego formułowania celu, zakresu i wniosków z zanalizowanej literatury przedmiotu, 
świadomość odpowiedzialności za przekazywane informacje oraz pozna i wdroŜy w korzystaniu ze 
źródeł literaturowych  postępowanie zgodne z zasadami etyki naukowej.    
Zalecana literatura: 
Zgodna z tematyką projektu dyplomowego 
Opracowała:  prof. dr hab. inŜ. Krystyna Czaja 
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STUDIA I STOPNIA  -  PRZEDMIOTY DO WYBORU 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  CHEMIA ŚRODOWISKA  
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PBN.CHE.305 

Nazwa angielska przedmiotu: Environmental Chemistry 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu: 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

Liczby godzin i formy zajęć: 30 W, 45 L Punkty ECTS: 4 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  prof. dr hab. inŜ. Piotr P. Wieczorek 
laboratorium: dr Anna Poliwoda 
Wymagania wstępne: znajomość podstaw chemii fizycznej, organicznej i nieorganicznej 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę, kolokwium pisemne 
laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie kolokwiów wstępnych i sprawozdań z ćwiczeń 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Poznanie działania środowiska naturalnego, wpływu czynników fizycznych i chemicznych na 
środowisko i jego reakcji na działanie czynników zewnętrznych 
Metody dydaktyczne:  
Wykład w formie ustnej i prezentacji multimedialnych, dyskusje problemów środowiska, zajęcia 
praktyczne, laboratoryjne dotyczące metod charakterystyki elementów środowiska i oznaczania 
zanieczyszczeń. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Definicje chemii środowiska. Skład i właściwości wód naturalnych oraz równowagi redox w wodach. 
Kompleksowanie i składniki chelatujące występujące w wodzie i ściekach. Mikroorganizmy jako 
katalizatory reakcji chemicznych w środowisku wodnym. Oddziaływania ciecz-ciało stałe-gaz 
występujące w środowisku wodnym. Zanieczyszczenia występujące w wodach i jakość wody. 
Oczyszczanie i wykorzystanie wody oraz ścieków. Chemia środowiskowa geosfery i gleby. Natura i 
skład atmosfery. Gazowe zanieczyszczenia nieorganiczne oraz tlenki i zanieczyszczenia stałe 
występujące w atmosferze. Smog fotochemiczny i zanieczyszczenia organiczne atmosfery. Metody 
analizy chemicznej środowiska. Monitoring atmosfery. Naturalne źródła energii. Biochemia środowiska 
i elementy toksykologii chemicznej. Właściwości i pochodzenie zanieczyszczeń niebezpiecznych i 
toksycznych. Środowiskowa chemia niebezpiecznych zanieczyszczeń. 
Laboratorium wstępne, BHP, szkło i aparatura laboratoryjna. Właściwości fizykochemiczne wody, 
rozpuszczalność gazów i innych substancji w wodzie. Równowagi redox i kwasowo-zasadowe w 
roztworach wodnych. Agregacja i sedymentacja cząstek w wodzie oraz ich właściwości sorpcyjne. 
Kinetyka wzrostu mikroorganizmów w środowisku wodnym. Oznaczanie zanieczyszczeń występujących 
w wodach. Biodegradacje i biotransformacje zanieczyszczeń przy pomocy mikroorganizmów. Skład i 
zanieczyszczenia atmosfery ziemskiej. Oznaczanie zanieczyszczeń gazowych w atmosferze. Oznaczanie 
zapylenia i stałych zanieczyszczeń atmosfery. Wydzielanie i oznaczanie zanieczyszczeń organicznych z 
gleby. Metabolizm zanieczyszczeń w środowisku. Wpływ metali cięŜkich i zanieczyszczeń organicznych 
na rozwój organizmów Ŝywych. 
Efekty kształcenia: 
Poznanie podstaw fizykochemicznych funkcjonowania naturalnego i zmienionego środowiska. Poznanie 
podstawowych koncepcji chemii środowiska, wpływu róŜnych czynników na jego funkcjonowanie i 
zmiany oraz moŜliwość wyjaśnienia najwaŜniejszych kwestii dotyczących środowiska w ujęciu 
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globalnym. Nabycie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów związanych z 
zanieczyszczeniem środowiska. 
Zalecana literatura: 
1. G. W. vanLoon, S. J. Duffy ,Chemia środowiska,  PWN Warszawa, 2008 
2. P. O’Neil, Environmental chemistry, Chapman & Hall London, 1991 
3. K. Barbusiński „Leksykon biotechnologii środowiskowej”, PWN Warszawa, 1993. 
4. W. PreŜdo, L. Nowakowski „Chemia środowiska”, WSI Opole, 1995. 
5. S. E. Manahan „Environmental chemistry”, Lewis Publishers, Inc. Boston, 1990. 
6. P. Kafarski, P. Wieczorek, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii bioorganicznej, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1996. 
Opracował: prof. dr hab. inŜ. Piotr P. Wieczorek 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 
 

 
Nazwa przedmiotu:  TECHNOLOGIA WODY I ŚCIEKÓW 
 

Kod przedmiotu: 
7-D3-6-W-01 

Nazwa angielska przedmiotu: Technology of water and sewage 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
laboratorium: dr Kornelia Bosowska 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
laboratorium: zaliczenie z oceną; wykonanie zaplanowanych ćwiczeń, uczestnictwo w zajęciach 
terenowych, wygłoszenie opracowania na wybrany temat 
ZałoŜenia i cele przedmiotu:  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze znaczeniem i rolą wody w Ŝyciu codziennym i w 
przemyśle, z metodami uzdatniania wód naturalnych dla potrzeb komunalnych i przemysłowych oraz 
źródłami powstawania, charakterystyką ścieków i metodami ich oczyszczania. 

Metody dydaktyczne: zajęcia terenowe, seminarium, praca w laboratorium 

Treści merytoryczne przedmiotu:  
Woda w przyrodzie, rodzaje wód naturalnych, znaczenie i rola wody w Ŝyciu codziennym i w 
gospodarce. Wymagania stawiane wodzie dla potrzeb ludności i przemysłu. Własności wody. 
Zanieczyszczenia wód naturalnych, klasy czystości wód. Pojęcie i rodzaje twardości wody oraz metody 
jej oznaczania, kamień kotłowy i przyczyna jego powstawania. Metody uzdatniania wód naturalnych: 
klarowanie i filtracja, koagulacja, odŜelazianie i odmanganianie, zmiękczanie, demineralizacja metodą 
jonitową, odgazowanie i odkrzemianie. Charakterystyka ścieków, ich rodzaje i typowe składniki. 
Samooczyszczanie wód. Sposoby oczyszczania ścieków: mechaniczne oczyszczanie ścieków, 
fizykochemiczne oczyszczanie ścieków, biologiczne oczyszczanie ścieków. 
Zajęcia terenowe 
1T. Proces uzdatniania wody rzecznej dla potrzeb kotłowych w elektrowni (wyjazd do Elektrowni 
Opole). 
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2T.Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków komunalnych (wyjście do miejskiej oczyszczalni ścieków 
w Opolu). 
3T. Ciąg technologiczny oczyszczania ścieków w zakładzie przemysłowym (wyjazd do Zakładów 
Koksowniczych w Zdzieszowicach) 
Efekty kształcenia:  
Student powinien być w stanie wymienić główne kierunki wykorzystania wody, podstawowe wymagania 
dotyczące jakości wody oraz wymienić i opisać metody oznaczania czynników wpływających na jej 
jakość. Ponadto student powinien być w stanie wskazać i scharakteryzować główne metody uzdatniania 
wód naturalnych oraz sposoby charakterystyki ścieków i metody ich unieszkodliwiania.  
Zalecana literatura: 
1. Justatowa J., Wiktorowski St., Technologia wody i ścieków, PWN, Warszawa 1972. 
2. Sierakowski E., MroŜek J., Kontrola wody i pary w energetyce, WNT, Warszawa 1979. 
3. Zieliński J., (red.), Chemia wody i ścieków, Skrypt Politechniki Śląskiej, Gliwice 1993. 
4.   Kowal A. L., Świderska-BróŜ M., Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa-Wrocław 2000. 
Opracowała: dr Kornelia Bosowska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia:  I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  TOKSYKOLOGIA 
 

Kod przedmiotu: 
3.3.PB.CHE203 

Nazwa angielska przedmiotu: Toxicology 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

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

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: 
Przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć toksykologicznych, umoŜliwiających zrozumienie 
mechanizmów szkodliwego działania, losów ksenobiotyków w organizmie oraz zagroŜeń stwarzanych 
przez związki chemiczne występujące w otoczeniu człowieka.  
Metody dydaktyczne: 
wykład konwencjonalny, wykład z dyskusją, środki audiowizualne, rozmowa heurystyczna 
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Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład:  
Kierunki rozwoju toksykologii, jako wielodyscyplinarnej dziedziny wiedzy. Podstawowe pojęcia z 
zakresy toksykologii (trucizna, ksenobiotyk, dawka, zatrucie). Czynniki warunkujące toksyczność. 
Mechanizmy działania ksenobiotyków. Losy trucizn w organizmie (wchłanianie, transport, 
biotransformacja, kumulacja, wydalanie). Odpowiedź organizmu na działanie toksyn (oddziaływanie na: 
skórę, wątrobę, nerki, układ sercowo-naczyniowy, immunologiczny, hormonalny, nerwowy i rozrodczy). 
Działanie odległe trucizn. Genetyczna odporność i podatność na działanie toksyn. Interakcje 
toksykologiczne. Rodzaje zatruć i podstawy ich leczenia.  
Konwersatorium: 
Wybrane zagadnienia z toksykologii szczegółowej, dotyczące szkodliwego wpływu na organizm 
człowieka: leków i środków uzaleŜniających, dodatków do Ŝywności, związków zawartych w 
kosmetykach i detergentach, pestycydów (insektycydy fosforoorganiczne, chloroorganiczne i 
karbaminianowe, herbicydy) nawozów sztucznych, wybranych związków organicznych (benzen, toluen, 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, dioksyny) i nieorganicznych (tlenek węgla(II), 
cyjanowodór, azotany(III) i azotany(V), fosgen) trucizn pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz 
promieniowania jonizującego. 
Efekty kształcenia: 
Wiedza 
Student powinien: 
• definiować podstawowe pojęcia z zakresu toksykologii 
• wymienić czynniki wpływające na toksyczność związków chemicznych i scharakteryzować skutki 

oddziaływania toksyn na organizm człowieka 
• wymienić i scharakteryzować mechanizmy działania toksycznego oraz poszczególne etapy przemian 

ksenobiotyków  w organizmie. 
Umiejętności 
Student powinien: 
• umieć swobodnie posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu toksykologii 
• wykorzystywać zdobytą wiedzę do ustalenia korelacji pomiędzy budową chemiczną i właściwości 

fizycznymi związków chemicznych a ich toksycznością i przemianami w organizmie człowieka  
• właściwie wykorzystywać zdobytą wiedzę do oceny stopnia naraŜenia na toksyny znajdujące się w 

jego otoczeniu 
Postawy: 
• zdolność do przewidywania skutków niewłaściwego stosowania związków chemicznych przez 

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

człowieka 
•  odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego    
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. Rosik – Dulewska Cz.: Podstawy gospodarki odpadami. PWN Warszawa, 2000. 
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. 
9.    Altmann H.: Rośliny trujące i zwierzęta jadowite. Wyd. MULTICO Warszawa, 1993.  
Opracowała: Wioletta Ochędzan-Siodłak 
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Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: WYDZIAŁ CHEMII Uniwersytetu Opolskiego 
 
Studia: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 
 

 
Nazwa przedmiotu do wyboru:  PODSTAWY CHEMII POLIMERÓW 
 

Kod przedmiotu: 
7-D3-6-W-07 

Nazwa angielska przedmiotu: Fundamentals of Polymer Chemistry 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego wyboru Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

Liczby godzin i formy zajęć: 15W, 0 K, 15L  Punkty ECTS: 2 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr hab. Marzena Białek 
laboratorium: dr hab. Marzena Białek 
Wymagania wstępne: brak 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: kolokwium pisemne 
laboratorium: wykonanie ćwiczeń i zaliczenie sprawozdań/zaliczenie kolokwium 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu syntezy i właściwości polimerów. 

Metody dydaktyczne: wykład, praca w laboratorium, konsultacje 

Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład: 
Historia polimerów. Nazewnictwo polimerów i kopolimerów, stosowane skróty i oznaczenia na 
produktach uŜytkowych. Ogólna charakterystyka makrocząsteczek, masy molowej polimeru i metod jej 
oznaczania, struktury polimeru. Polireakcje stopniowe i łańcuchowe. Polimeryzacja rodnikowa, jonowa i 
koordynacyjna. Poliaddycja i polikondensacja. Kopolimeryzacja.  
Laboratorium: 
Zajęcia laboratoryjne są powiązane z treściami wykładu i w ich ramach zostanie wykonana  synteza 
wybranych polimerów oraz oznaczenie gęstości polimeru.  
Efekty kształcenia: 
Student powinien umieć nazwać polimery i kopolimery, wyjaśnić mechanizm rodnikowy, jonowy i 
koordynacyjny polimeryzacji, wskazać róŜnice między polimeryzacją stopniową, a łańcuchową, opisać 
podstawowe grupy polimerów, wykonać syntezę wybranych polimerów.  
Zalecana literatura: 

1. Z. Florjańczyk, S. Pęczek (red.), Chemia Polimerów, tomy I i II, Oficyna Wydawnicza Politechniki 
Warszawskiej, Warszawa 1995-1997.   

2. M. P. Stevens, Wprowadzenie do chemii polimerów, PWN, Warszawa 1983 

3. 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: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: wszystkie 

 
Nazwa przedmiotu:  TECHNIKI CHROMATOGRAFICZNE I 
ELEKTROFORETYCZNE STSOSWANE W LABORATORIUM 
ANALITYCZNYM 
 

Kod przedmiotu: 
7-D3-6-W-08 

Nazwa angielska przedmiotu: Chromatographic and electrophoretic techniques 
in analytical laboratory 
 

Typ przedmiotu: fakultatywny dowolnego 
wyboru. 

Poziom przedmiotu: podstawowy i średnio 
zaawansowany 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

Liczby godzin i formy zajęć: 30W, 15K Punkty ECTS: 2 

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Anna Poliwoda 
konwersatorium: dr Anna Poliwoda 
Wymagania wstępne: zaliczenie kursów z następujących przedmiotów realizowanych zgodnie ze 
standardami/ z przyjętymi sylabusami: Chemia ogólna, Chemia Analityczna, 
Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: zaliczenie na ocenę, kolokwium z zakresu tematycznego zajęć. 
konwersatorium: przygotowanie prezentacji związanej z tematyką zajęć 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów ze stanem wiedzy z zakresu nowoczesnych technik 
separacyjnych w fazie ciekłej, takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) i 
elektroforeza kapilarna (CE).  Merytoryczne przygotowanie do pracy ze specjalistyczną aparaturą.  
Metody dydaktyczne: wykład, konsultacje, projekty (prezentacje multimedialne), pokazy 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład: 
W ramach przedmiotu realizowane będą treści programowe związane z omówieniem znaczenia 
chromatografii i elektroforezy oraz istoty rozdzielania składników mieszanin z ich wykorzystaniem. 
Szczegółowo zostaną przedstawione róŜne techniki realizacji tych metod.   
Konwersatorium: 
Omówienie wybranych przykładów zastosowania technik separacyjnych w analizie klinicznej, 
środowiskowej i produktów kosmetycznych. Elementy walidacji metod analitycznych. Rozszerzenie 
tematyki omawianej na wykładzie, zajęcia prowadzone w formie prezentacji i dyskusji. 
Efekty kształcenia: 
1. Zna zasadę działania metod chromatograficznych i elektroforetycznych 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. Jarosz M. „Nowoczesne techniki analityczne”, WPW, Warszawa 
3. 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: I stopnia 
stacjonarne 

Kierunek studiów: 
CHEMIA 

Specjalność: ChK 
 

 
Nazwa przedmiotu:  ZIOŁA W MEDYCYNIE I KOSMETOLOGII 
 

Kod przedmiotu: 
7-D3-6-W-10 

Nazwa angielska przedmiotu: :  Herbs in medicine and cosmetology 

Typ przedmiotu: do wyboru Poziom przedmiotu: podstawowy 

Rok studiów: III 
Semestr studiów: 6 

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

Nazwisko prowadzącej przedmiot: 
wykład:  dr Izabela Jasicka-Misiak 
konwersatorium: dr Izabela Jasicka-Misiak  
Wymagania wstępne: zaliczony przedmiot Fitochemia farmaceutyczna 

Forma i warunki zaliczenia: 
wykład: obowiązkowa obecność na wszystkich wykładach 
konwersatorium: Studenci zobowiązani są do indywidualnego opracowania, w formie prezentacji, 
informacji dotyczących preparatów roślinnych oraz zawartych w nich substancji czynnych stosowanych 
w medycynie lub kosmetologii, przedstawienie na zajęciach wraz z dostarczeniem wydruku prezentacji. 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Zapoznanie studentów ze stosowanymi w terapii medycznej i kosmetologii surowcami i  lekami 
roślinnymi. Przegląd najwaŜniejszych substancji czynnych decydujących o działaniu farmakologicznym. 
Metody dydaktyczne: 
Przedmiot obejmuje wykłady (15 godz.) i zajęcia konwersatoryjne (15 godz.).Dodatkowo przewidziane 
są konsultacje indywidualne w terminach uzgodnionych ze studentami. 
Treści merytoryczne przedmiotu: 
Wykład: 
Historia ziołolecznictwa – tradycyjne systemy leczenia ziołami. Charakterystyka chemiczna, 
biochemiczna i farmakologiczna podstawowych grup substancji pochodzenia roślinnego oraz surowców 
zielarskich stosowanych we współczesnej fitoterapii oraz kosmetyce. Wybrane przykłady zastosowania 
surowców zielarskich, przetworów ziołowych oraz leków ziołowych ze szczegółowym uwzględnieniem 
preparatów dostępnych na naszym rynku. Toksyczność roślin leczniczych.  
Konwersatorium:  
-  Surowce i substancje pochodzenia roślinnego, słuŜące do wykonywania 
produktów kosmetycznych i higienicznych. 
- Znaczenie w kosmetyce substancji występujących w bakteriach, glonach, grzybach i porostach. 
- Produkty i surowce mineralne pozyskiwane z dna Morza Martwego, ziemia okrzemkowa, preparaty 
torfowe – ich skład chemiczny i zastosowanie w praktyce kosmetycznej. 
-  Wtórne metabolity roślinne i ich wykorzystanie w kosmetologii – witaminy rozpuszczalne w wodzie i 
tłuszczach: 
• fitosterole i fitohormony 
• związki fenolowa jako antyoksydanty 
• chlorofile, karotenoidy i garbniki 
• alkaloidy, terpenoidy, chinony i ich pochodne glikozydowi 
• barwniki roślinne, enzymy, pektyny, śluzy, balsamy i Ŝywice, glukozynolaty i inne 
• związki zawierające siarkę. 
Efekty kształcenia: 
Po zakończonym kursie student  zna substancje pochodzenia roślinnego mające zastosowanie w 
Kosmetyce i medycynie. Na podstawie uzyskanych wiadomości student potrafi wskazać preparaty 
roślinne najczęściej stosowane we współczesnej fitofarmacji oraz kosmetologii. Potrafi omówić 
zastosowanie tych preparatów.  
Posiada umiejętność wskazania toksycznych  substancji czynnych zawartych w produktach zielarskich.  
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Zalecana literatura: 
1. Lamer-Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J., Fitoterapia i leki roślinne, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL, Warszawa 2007. 
2. Czerpak R., Jabłońska-Trypuć A., Roślinne surowce kosmetyczne, MedPharm Polska, 2008. 
3. Samochowiec L., Kompendium ziołolecznictwa, Elsevier, Wrocław 2002. 
4. OŜarowski A., Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy, PZWL, Warszawa 1982. 
5. Kuźnicka B., Dziak M., Zioła i ich stosowanie historia i współczesność, PZWL, Warszawa 1992. 
6. Jędrzejko K., Kowalczyk B., Balcer B., Rośliny kosmetyczne, Śląska AM 2006 
Opracowała: Izabela Jasicka-Misiak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


