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PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE 

I KARTA PRZEDMIOTU 

CEL PRZEDMIOTU 

C1. Poznanie budowy materii w powiązaniu z właściwościami chemicznymi substancji. 

 

C2. Nabycie umiejętności rozwiązywania problemów i wykonywania obliczeń chemicznych. 

 

C3. Poznanie i umiejętność zastosowania praktycznego podstawowych praw chemicznych. Nabycie umiejętności 

wykonywania doświadczeń w laboratorium i prezentowania wyników 

 

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI 

1. Wiedza z  matematyki, fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej. 

2. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.  

3. Umiejętność interpretacji uzyskanych informacji oraz wyciągania i formułowania wniosków. 

4. Umiejętność sporządzania sprawozdania z przebiegu realizacji ćwiczeń. 

5. Umiejętność korzystania ze źródeł literaturowych oraz zasobów internetowych. 

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA 

EK 1 – Student potrafi dokonać klasyfikacji pierwiastków i związków chemicznych, charakteryzować ich właściwości 

oraz stosować zasady ich nazewnictwa 

EK 2 – Student zna budowę atomu i teorię wiązań chemicznych,  

EK 3 – Student zna prawa stechiometrii i potrafi dokonywać obliczeń w oparciu o wzory związków i równania reakcji 

chemicznych, 

EK 4 – Student potrafi obliczać stałe równowagi chemicznej na podstawie równań reakcji oraz określać wpływ różnych 

czynników na stan równowagi chemicznej i szybkość przebiegu przemian chemicznych,  

EK 5 – Student potrafi scharakteryzować elektrolity, ich przewodnictwo oraz równowagi w roztworach elektrolitów, 

EK 6 – Student ma wiedzę z zakresu podstaw elektrochemii,  ogniw galwanicznych i paliwowych, 

EK 7 – Student potrafi obliczać efekty energetyczne towarzyszące reakcjom chemicznym 

EK 8 – Student potrafi wykorzystać znajomość praw elektrolizy Faraday’a do obliczeń chemicznych oraz potrafi określać 

produkty elektrolizy, 

EK 9 - Student potrafi przeprowadzać proste eksperymenty chemiczne, prowadzić obserwacje oraz wyciągać samodzielne 

wnioski dotyczące wykonywanych ćwiczeń  

 

Nazwa przedmiotu: 

CHEMIA 

Chemistry 

 

Kierunek: 

Inżynieria Materiałowa 

Kod przedmiotu: 

IM.PK.A.3 

Rodzaj przedmiotu: 

Podstawowy 

obowiązkowy 

Poziom studiów: 

 

studia I stopnia  

forma studiów: 

 

 studia niestacjonarne 

Rok: I 

Semestr: I, II 

Rodzaj zajęć: 

Wyk. Ćwicz. Lab. Sem.  

Liczba godzin/zjazd: 

1W, 1S, 1Ćw,  

1W, 1ćw, 1L 

Liczba punktów:8 

4 (semestr I) 

4 (semestr II) 
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TREŚCI PROGRAMOWE 

 

Forma zajęć – WYKŁADY, Semestr I 

 

W-1 Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne. Klasyfikacja związków nieorganicznych i ich 

nomenklatura. Budowa atomu. Elektronowa struktura atomu: liczby kwantowe, orbitale, schemat 

poziomów energetycznych, zasady zapełniania powłok elektronowych. 

1h 

W-2 Współczesny układ okresowy pierwiastków. Okresowość fizycznych i chemicznych 

właściwości pierwiastków: promienie atomowe i jonowe, zmiany właściwości fizycznych w 

ramach okresu, potencjał jonizacji i powinowactwo elektronowe, elektroujemność pierwiastków 

1h 

W-3 Budowa cząsteczek. Ogólna charakterystyka i typy wiązań  chemicznych. Wiązanie jonowe. 

Wiązanie kowalencyjne. Wiązanie kowalencyjne spolaryzowane- polarność cząsteczki i moment 

dipolowy. Wiązanie metaliczne. Wiązanie koordynacyjne. Orbitale molekularne. Hybrydyzacja 

orbitali. Typy hybrydyzacji. 

1h 

W-4 Przewidywanie własności związku chemicznego na podstawie budowy jego cząsteczek. 

Metoda VSEPR. Trwałość cząsteczek chemicznych. Reaktywnośc cząsteczek. Oddziaływania 

międzycząsteczkowe (wiązania wodorowe, siły van der Waalsa). 

1h 

W-5 Stany skupienia materii. Stan stały: typy sieci krystalicznej, izomorfizm i polimorfizm. Teoria 

pasmowa ciała stałego: metale, półprzewodniki i izolatory, półprzewodniki samoistne. Stany 

ciekły. Roztwory - podstawowe pojęcia, własności koligatywne, przemiany fazowe, reguła faz, 

wykresy fazowe. Stan gazowy. Stan plazmy. Elementy chemii koloidów. 

1h 

W-6 Podstawy termodynamiki chemicznej, termochemia. Równowaga termodynamiczna – 

równowaga chemiczna (stała równowagi), reguła przekory, równowagi fazowe. 
1h 

W-7 Elektrolity i ich przewodnictwo, równowagi w roztworach elektrolitów. Teorie kwasów i 

zasad (Arrheniusa, Bröensteda, Lewisa). Stopnie i stałe dysocjacji i hydrolizy, moc elektrolitów. 

Prawo rozcieńczeń Ostwalda. Teoria mocnych elektrolitów Debaya – Hückela. 

1h 

W-8 Kwasowość roztworów-pojęcie pH. Roztwory buforowe. Reakcje w roztworach wodnych: 

reakcje strącania osadów, hydroliza soli. Iloczyn rozpuszczalności. 
1h 

W-9 Kinetyka chemiczna, mechanizm reakcji, energia aktywacji, kataliza. Podstawy elektrochemii, 

potencjał równowagowy elektrody – równanie Nernsta, SEM ogniwa, rodzaje ogniw, budowa, 

działanie i zastosowanie. 

1h 

W-10 Elektroliza, prawa elektrolizy Faraday’a, nadnapięcie i produkty elektrolizy. 1h 

 

 

Forma zajęć – WYKŁADY, Semestr II 

 

W-1,2 Występowanie pierwiastków w przyrodzie, minerały i rudy, otrzymywanie metali, 

metody redukcji i rafinacji metali, metale alkaliczne i ich związki, metale ziem alkalicznych, 

twardość wody. 

2h 

W-3,4 Niemetale i metaloidy: borowce, węglowce- podstawy chemii związków organicznych, 

azotowce.  
2h 

W-5 Metale bloku „d”, związki kompleksowe, własności fizyko-chemiczne kompleksów, 

pojęcia podstawowe, przykłady, nazewnictwo.  
1h 

W-6 Najważniejsze grupy pierwiastków d-elektronowych, węgliki, azotki, borki, krzemki, 

wodorki metali grup przejściowych, akumulatory wodoru 
1h 

W7,8 Metale zewnątrzprzejściowe 2h 

W9, 10 Aktynowce i podstawy chemii jądrowej 2h 

 

 

Forma zajęć – ĆWICZENIA, Semestr I 

 

C-1 Nomenklatura związków nieorganicznych. Wartościowość pierwiastków w związkach 

chemicznych. Wzory sumaryczne i strukturalne. 
1h 

C-2 Reakcje cząsteczkowe i jonowe. Reakcje redoks. 1h 

C-3 Stężenie molowe i procentowe roztworów. Przeliczanie stężeń roztworów. 1h 

C-4 Relacje ilościowych dla substratów i produktów reakcji chemicznych 1h 

C-5 Obliczenia stechiometryczne z uwzględnieniem praw gazowych i stężeń. 1h 

C-6 Stan równowagi chemicznej. Dysocjacja elektrolityczna. 1h 
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C-7 Kwasowość roztworów wodnych substancji. Obliczanie pH. h 

C-8 Hydroliza soli 1h 

C-9 Iloczyn rozpuszczalności 1h 

C-10 Elektroliza wodnych roztworów elektrolitów i stopionych soli. 1h 

 

 

 Zajęcia składają się ze sprawdzianu i ćwiczeń rachunkowych. Do sprawdzianu obowiązuje umiejętność 

rozwiązywania zadań z poprzednich ćwiczeń. Każdy sprawdzian jest oceniany punktowo (0-10 pkt), przy czym za 

nieobecność wpisuje się 0 pkt 

 Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie oceny średniej z kolokwiów minimum 5,0 pkt. Przy obliczaniu średniej 

nie uwzględnia się dwu najsłabiej napisanych sprawdzianów. 

 W zależności od uzyskanej średniej ze sprawdzianów studenci otrzymują zaliczenie z następującymi ocenami: 

5-5,9 pkt  -   dostateczny 

6-6,9 pkt  -   dostateczny plus 

7-7,9 pkt  -  dobry 

8-8,9pkt  -  dobry plus 

9-10,0 pkt -  bardzo dobry 

 

Forma zajęć – SEMINARIUM, Semestr I 

 

S-1 Zasady nazewnictwa związków nieorganicznych 1h 

S-2 Układanie równań reakcji chemicznych. 1h 

S-3 Reguły ustalania stopni utlenienia w jonowych i cząsteczkowych reakcjach utleniania-

redukcji. Reakcje dysproporcjonowania i synproporcjonowania. 
1h 

S-4 Sposoby wyrażania stężeń roztworów 1h 

S-5 Zasady przeliczania jednostek stężenia roztworów. 1h 

S-6 Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne 1h 

S-7 Relacje ilościowe dla substratów i produktów w reakcjach chemicznych  h 

S-8 Stan równowagi chemicznej. Wpływ czynników zewnętrznych na równowagę chemiczną  1h 

S-9 Przewodnictwo elektrolityczne. Elektrolity słabe i mocne. Dysocjacja elektrolityczna. 1h 

S-10 Wykładnik stężenia jonów wodorowych 1h 

 

 

Forma zajęć – LABORATORIUM Semestr II 

 

L-1 Otrzymywanie i właściwości związków nieorganicznych. 1h 

L-2 Sporządzanie roztworów o zadanym stężeniu.  1h 

L-3 Kinetyka i statyka chemiczna. 1h 

L-4 Dysocjacja elektrolityczna, badanie pH roztworów.  1h 

L-5. Reakcje jonowe. Reakcje redoks 1h 

L-6  Oznaczanie zawartości NaOH w roztworze 1h 

L-7 Manganometryczne oznaczanie stężenia jonów Fe
2+

. 1h 

L-8 Kompleksometryczne oznaczanie stężenia jonów Ca
2+

 i Mg
2+

. 1h 

L-9 Badanie własności związków nieorganicznych - identyfikacja kationów I grupy 1h 

L-10 Badanie własności związków nieorganicznych - identyfikacja kationów II grupy 1h 

 

Forma zajęć – ĆWICZENIA, Semestr II 

 

C-1 Dokładność w obliczeniach chemicznych, prawa gazowe, równanie stanu gazu 

doskonałego  
1h 

C-2 Obliczenia związane z molową pojemnością cieplną substancji 1h 

C-3 I zasada termodynamiki – obliczanie zmian funkcji termodynamicznych w przemianach 

gazowych  
1h 

C-4 Obliczanie efektów cieplnych reakcji chemicznych na podstawie entalpii tworzenia 

reagentów  
1h 

C-5 Obliczanie efektów cieplnych reakcji chemicznych na podstawie entalpii spalania 

substancji  
1h 

C-6 II zasada termodynamiki – obliczanie zmian entropii w reakcjach chemicznych  1h 

C7 Obliczanie zmian entalpii swobodnej i energii swobodnej w reakcjach chemicznych, 

warunki samorzutności reakcji chemicznych 
1h 

C-8, Ciśnieniowa i stężeniowa stała równowagi reakcji chemicznych – obliczanie składu 

mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi  
1h 
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C-9 Obliczanie stałych równowagi na podstawie znajomości standardowej entalpii swobodnej 

reakcji chemicznych. Wpływ temperatury na stałą równowagi 
1h 

C-10, Szybkość reakcji chemicznych (obliczenia dla reakcji pierwszego rzędu) 1h 

 

 

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE 

1. – wykład z zastosowaniem środków audiowizualnych 

2. – instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych 

3.  –odczynniki chemiczne, roztwory, sprzęt laboratoryjny 

4. – Plansze, tablice (układ okresowy, szereg napięciowy metali, tablica rozpuszczalności itp.) 

5. -  Podręczniki, skrypty 

 

SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA) 

F1. –  ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych 

F2. –  ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania 

P1. – ocena opanowania  materiału będącego przedmiotem ćwiczeń –  kolokwia sprawdzające wiadomości 

P2. - ocena opanowania materiału nauczania będącego przedmiotem wykładu – egzamin pisemny 

 

 

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA 

Forma aktywności Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności 

Godziny kontaktowe z prowadzącymi 

Zapoznanie się ze wskazaną literaturą 

Przygotowanie do ćwiczeń 

Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 

Przygotowanie do egzaminu 

20W 10S 20C  10L     60h 

                                    30 h 

                                    30 h 

                                    30 h 

                                    90 h 

Suma                         240 h 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS 

DLA PRZEDMIOTU 

                    8 ECTS 

 

LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA 

1. H.Bala, Wstęp do Chemii Materiałów, WNT Warszawa 2003 

2. H.Bala, Chemia Materiałów, Wyd.W.IPMiFS Cz-wa, 2001 

3. A.Bielański – Podstawy Chemii Nieorganicznej, cz. 1-3, PWN Warszawa 1998 

4. L.Pauling, P.Pauling – Chemia, PWN Warszawa 1997 

5. M.Sienko, R.A.Plane – Chemia. Podstawy i własności, WNT Warszawa 1999 

6. L.Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1997 

7. J.W.Lee, Zwięzła chemia nieorganiczna, PWN, Warszawa 1997 

8. P.Mastalerz, Elementarna chemia nieorganiczna, Wyd. Chemiczne, Wrocław 1997 

9. P.Mastalerz, Elementarna chemia organiczna, Wyd. Chemiczne, Wrocław 1998 

10. K.M.Pazdro, Podstawy chemii, Wyd. Edukacyjne, Warszawa 1998 

11. H.Bala, A.V.Gaudyn, J.Gęga, P.Siemion, Obliczenia w Chemii Ogólnej, WIPMiFS, Cz-wa 2005 

12. J.Siedlecka, G.Pawłowska, E.Owczarek, M.Biczak, Chemia ogólna. Ćwiczenia rachunkowe i 

laboratoryjne z podstaw chemii, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 1997 

13. S.Szmal, T.Lipiec, Chemia analityczna z elementami analizy instrumentalnej, PZWL ,Warszawa 1997 

14. J.Minczewski, Z.Marczenko, Chemia analityczna, t. 1 i 2, PWN, Warszawa 1985 

15. H.Bala, A.Gaudyn, B.Rożdżyńska-Kiełbik, Laboratorium z Podstaw Chemii, Wyd.WSP Cz-wa, 1996 

PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL) 

1.prof. dr hab. Henryk Bala hbala@wip.pcz.pl 

2. dr hab. Grażyna Pawłowska, pawlow@wip.pcz.pl 

3. dr Krystyna Giza, giza@wip.pcz.pl 

4. dr Marcin Malik, malik@wip.pcz.pl 

 

mailto:pawlow@wip.pcz.pl
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MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA 

Efekt 

kształcenia                 

Odniesienie danego efektu do 

efektów zdefiniowanych                    

dla całego programu  

Cele 

przedmiotu 

Treści 

programowe 

Narzędzia 

dydaktyczne 

Sposób 

oceny 

EK 1 K_W03,K_W19,K_U01,K_K01 C1 C1,S1,L2 + W 

1, W 6-7,  

W* 1-15 

1,2,3,4,5 F1,F2,P1 

EK 2 K_W03,K_W19,K_U01,K_K01, C1  W 2-5 1,4,5 P2 

EK 3 K_W03,K_W19,K_U01,K_K01, 

K_U12 

C1,C2,C3 W 1, L3,L6, 

C2-7, S2-7, , 

C*1 

1,2,3,4,5 F1,F2,P1 

EK4 K_W01, 

K_W03,K_W19,K_U01,K_K01, 

K_U12, K_U13 

 

C1,C2,C3 L4,L6,C8-12, 

S8-12, 

W 9-13 

C*10-13  

1,2,3,4,5 F1,F2,P1 

EK 5 K_W03,K_W19,K_U01,K_K01, 

K_U12 

 

C1,C2,C3 C9-C12, S9-12, 

W 10-12 
1,2,3,4,5 F1,F2,P1 

EK 6 K_W01, K_W03, K_U01, K_U12, 

K_U13 

C1,C2, C3 W 14-15, C*14  1,2,3,4,5 P1 

EK 7 K_W01, K_W03, K_U01, K_U12, 

K_U13 

C1,C2,C3 W 8, C*2-6, 

C*8-9 
1,2,3,4,5 F1,F2,P1 

EK 8 K_W03,K_W19,K_U01,K_K01, 

K_U12 

K_W01, K_W03, K_U01, K_U12, 

K_U13 

C1,C2,C3 L7, C13-15, 

S13-15, W15  

 

 

1,2,3,4,5 F1,F2,P1 

EK 9 K_W03,K_W19,K_U01,K_K01, 

K_U12 

C3 L2-15 +W 1,2,3,4,5 F1,F2,P1 

C*- ćwiczenia realizowane na sem II 

W* 1-15 wykłady realizowane na sem II 

 

II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY 
 

 Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

EK1 

Student potrafi 

dokonać  klasyfikacji 

pierwiastków i 

związków 

chemicznych,  

charakteryzować ich 

właściwości oraz 

stosować zasady ich 

nazewnictwa   

 

 

Student nie potrafi 

dokonać  klasyfikacji 

pierwiastków i 

związków chemicznych 

oraz charakteryzować 

ich właściwości, nie 

potrafi stosować zasad 

ich nazewnictwa   

 

  

 

Student potrafi dokonać  

klasyfikacji niektórych 

pierwiastków i 

związków chemicznych 

oraz charakteryzować 

ich właściwości i zna 

nazewnictwo  

 

 

Student potrafi dokonać  

klasyfikacji większości 

pierwiastków i 

związków chemicznych 

oraz scharakteryzować 

ich właściwości 

 

 

Student potrafi dokonać  

klasyfikacji 

pierwiastków i 

związków chemicznych 

oraz charakteryzować 

ich właściwości oraz 

bezbłędnie stosować 

zasady ich nazewnictwa   

 

 

EK2 

Student zna budowę 

atomu i teorię wiązań 

chemicznych 

 

 

Student nie zna budowy 

atomu i teorii wiązań 

chemicznych 

 

 

Student potrafi podać 

podstawowe 

wiadomości z zakresu 

budowy atomu i teorii 

wiązań chemicznych 

 

Student potrafi 

scharakteryzować 

założenia teoretyczne z 

zakresu budowy atomu 

i teorii wiązań 

chemicznych 

 

Student ma pogłębioną 

wiedzę na temat 

budowy atomu i teorii 

wiązań chemicznych 

 

EK3 

Student zna prawa 

stechiometrii i potrafi 

dokonywać obliczeń w 

oparciu o wzory 

związków i równania 

reakcji chemicznych, 

 

Student nie zna praw 

stechiometrii i nie 

potrafi dokonywać 

obliczeń w oparciu o 

wzory związków i 

równania reakcji 

chemicznych, 

 

Student zna 

podstawowe prawa 

stechiometrii i potrafi 

dokonywać prostych 

obliczeń w oparciu o 

wzory związków i 

równania reakcji 

chemicznych, 

 

Student zna prawa 

stechiometrii i potrafi 

dokonywać obliczeń w 

oparciu o wzory 

związków i równania 

reakcji chemicznych, 

 

Student zna prawa 

stechiometrii i potrafi 

dokonywać 

skomplikowanych 

obliczeń w oparciu o 

wzory związków i 

równania reakcji 

chemicznych, 

 

EK4 

Student potrafi obliczać 

stałe równowagi na 

podstawie równań 

reakcji chemicznych 

Student nie potrafi 

obliczać stałych 

równowagi na 

podstawie równań 

reakcji chemicznych 

Student potrafi 

dokonywać 

podstawowych obliczeń  

stałych równowagi na 

podstawie prostych 

Student potrafi 

dokonywać większość 

obliczeń  stałych 

równowagi na 

podstawie równań 

Student ma pogłębioną 

wiedzę z zakresu 

kinetyki i statyki 

chemicznej, potrafi 

obliczać stałe 
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oraz określać wpływ 

różnych czynników na 

stan równowagi 

chemicznej i szybkość 

przebiegu przemian 

chemicznych  

 

oraz określić wpływu 

różnych czynników na 

stan równowagi 

chemicznej i szybkość 

przebiegu przemian 

chemicznych  

 

równań reakcji 

chemicznych oraz 

określać wpływ 

niektórych czynników 

na stan równowagi 

chemicznej i szybkość 

przebiegu przemian 

chemicznych 

 

reakcji chemicznych 

oraz określać wpływ 

najważniejszych 

czynników na stan 

równowagi chemicznej 

i szybkość przebiegu 

przemian chemicznych  

 

równowagi na 

podstawie równań 

reakcji chemicznych 

oraz określać wpływ 

różnych czynników na 

stan równowagi 

chemicznej i szybkość 

przebiegu przemian 

chemicznych 

 

EK5 

Student potrafi 

scharakteryzować 

elektrolity, ich 

przewodnictwo oraz  

równowagi w 

roztworach 

elektrolitów 

 

 

Student nie potrafi 

charakteryzować 

elektrolitów, oraz  

dokonywać ich 

klasyfikacji 

 

Student potrafi 

scharakteryzować 

elektrolity oraz 

równowagi w 

roztworach elektrolitów 

 

 

Student potrafi 

scharakteryzować 

przykłady elektrolitów 

oraz  równowagi w 

roztworach elektrolitów 

 

 

Student potrafi 

scharakteryzować 

elektrolity, ich 

przewodnictwo oraz  

równowagi w 

roztworach 

przykładowych 

elektrolitów 

 

EK6 

Student ma wiedzę z 

zakresu podstaw 

elektrochemii,  ogniw 

galwanicznych 

i paliwowych, 

 

Student nie ma wiedzy z 

zakresu elektrochemii, 

ogniw galwanicznych i 

paliwowych 

 

 

Student ma 

podstawowe 

wiadomości z zakresu 

elektrochemii, ogniw 

galwanicznych i 

paliwowych 

 

 

Student ma wiedzę z 

zakresu elektrochemii 

ogniw galwanicznych i 

paliwowych 

 

 

Student ma pogłębioną 

wiedzę z zakresu 

elektrochemii ogniw 

galwanicznych i 

paliwowych, potrafi na 

przykładach wyjaśnić 

ich budowę i 

mechanizm działania 

 

EK7 

Student potrafi obliczać 

efekty energetyczne 

towarzyszące reakcjom 

chemicznym 

Student nie potrafi 

obliczać efektów 

energetycznych 

towarzyszących 

reakcjom chemicznym 

Student potrafi z 

pomocą prowadzącego 

obliczać efekty 

energetyczne 

towarzyszące reakcjom 

chemicznym 

Student potrafi obliczać 

efekty energetyczne 

towarzyszące reakcjom 

chemicznym 

Student potrafi 

bezbłędnie obliczać 

efekty energetyczne 

towarzyszące reakcjom 

chemicznym 

EK8 

Student potrafi 

wykorzystać 

znajomość praw 

elektrolizy Faraday’a 

do obliczeń 

chemicznych; potrafi 

określić produkty 

elektrolizy  

 

Student nie potrafi 

wykorzystać znajomości 

praw elektrolizy 

Faraday’a do obliczeń 

chemicznych; nie potrafi 

określić produktów 

elektrolizy  

 

 

Student potrafi 

wykorzystać znajomość 

praw elektrolizy 

Faraday’a do 

podstawowych obliczeń 

chemicznych; potrafi 

określić produkty 

elektrolizy niektórych 

elektrolitów  

 

 

Student potrafi 

wykorzystać znajomość 

praw elektrolizy 

Faraday’a do 

większości obliczeń 

chemicznych; potrafi 

określić produkty 

elektrolizy  

 

 

Student potrafi 

wykorzystać znajomość 

praw elektrolizy 

Faraday’a do złożonych 

obliczeń chemicznych; 

bezbłędnie potrafi 

określić produkty 

elektrolizy  

 

EK9 

Student potrafi 

przeprowadzać proste 

eksperymenty 

chemiczne, prowadzić 

obserwacje oraz 

wyciągać samodzielne 

wnioski dotyczące 

wykonywanych 

ćwiczeń 

Student nie potrafi 

przeprowadzać prostych 

eksperymentów 

chemicznych, prowadzić 

obserwacji oraz 

wyciągać samodzielne 

wniosków dotyczących 

wykonywanych ćwiczeń 

Student z pomocą 

prowadzącego potrafi 

przeprowadzać proste 

eksperymenty 

chemiczne, prowadzić 

obserwacje oraz 

wyciągać wnioski 

dotyczące 

wykonywanych 

ćwiczeń 

Student potrafi 

przeprowadzać proste 

eksperymenty 

chemiczne, prowadzić 

obserwacje oraz 

wyciągać samodzielne 

wnioski dotyczące 

wykonywanych 

ćwiczeń 

Student potrafi 

przeprowadzać proste 

eksperymenty 

chemiczne, prowadzić 

obserwacje oraz 

wyciągać samodzielne 

wnioski dotyczące 

wykonywanych 

ćwiczeń, wyjaśnić ich 

przebieg oraz 

przeprowadzić dyskusję 

otrzymanych wyników 

 

III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE (strona www WIPMiFS PCZ) 
 

1. Regulamin i harmonogram ćwiczeń znajdują się gablocie informacyjnej Katedry Chemii. 

2. Rozkład konsultacji jest dostępny na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej oraz na tabliczkach 

informacyjnych umieszczanych na drzwiach gabinetów pracowników oraz w sekretariacie Katedry Chemii.  

3. Informacje na temat regulaminu i harmonogramu ćwiczeń, warunków zaliczenia przedmiotu oraz  godzin konsultacji 

przekazywane są także bezpośrednio na zajęciach. 

 

 


