
                  
Nazwa przedmiotu   

Chemia 

Kod ECTS: 
 

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: 
Wydział Oceanografii i Geografii UG 
Instytut Oceanografii 

Nazwa kierunku: 
Geologia 

Nazwa specjalności: 

Nazwiska osób prowadzących: dr Małgorzata Czaja (wykład i ćwiczenia)- Wydział 
Chemii UG, dr BoŜena Karawajczyk (ćwiczenia)-Wydział Chemii UG 

Liczba godzin zajęć 60, w tym:  
30 wykład 
30 ćwiczeń laboratoryjnych 

Liczba punktów ECTS: 6 
 
 

Rodzaj studiów: I stopnia  
 

Rok i semestr studiów: I, 1 
 

Status przedmiotu : obligatoryjny Język wykładowy: polski 
 

Metody dydaktyczne: 
 
wykłady: wykład ilustrowany 
foliogramami, prezentacjami 
PowerPoint, rozmowa pedagogiczna. 
 
praca w laboratorium: słowna i 
laboratoryjna metoda problemowa, 
ćwiczenia pisemne, dyskusja. 
 

Formy i warunki zaliczania przedmiotu: 
dla wykładu - egzamin 
Wykład kończy sie egzaminem pisemnym 
trwającym 2 godziny, polegającym na 
rozwiązaniu zestawu zadań otwartych i 
zamkniętych sprawdzających wiedzę i 
umiejętności stosowania posiadanej wiedzy do 
rozwiązywania zadań teoretycznych i 
praktycznych, stosowania metod badawczych do 
rozwiązywania problemów. 
dla laboratorium - zaliczenie na ocenę 
Na ćwiczeniach laboratoryjnych odbywają sie 
kolokwia obejmujące treścią program tych zajęć. 
Warunkiem ich zaliczenia jest uzyskanie za 
kaŜde z nich minimum 51% punktów. Punkty 
przeliczane są na oceny zgodnie z 
obowiązującym regulaminem studiów. 

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: 
Zaliczenie kursów z następujących przedmiotów realizowanych w szkole 
ponadgimnazjalnej zgodnie z ich podstawami programowymi: chemia, fizyka, 
matematyka. 
 
ZałoŜenia i cele przedmiotu: 
Pogłębienie wiedzy chemicznej w stopniu umoŜliwiającym opanowanie róŜnych działów 
geologii oraz opis procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie. Wykształcenie 
umiejętności planowania i realizacji prac eksperymentalnych oraz interpretacji 
otrzymanych wyników Wykształcenie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
własne i ochronę środowiska przyrodniczego. WdraŜanie studentów do selekcjonowania i 
oceny zdobytych informacji. Wspieranie umiejętności samokształcenia poprzez 
zdobywanie i gromadzenie informacji z róŜnych źródeł. Ukształtowanie myślenia 
prowadzącego do zrozumienia poznanej wiedzy chemicznej i posługiwania sie nią w 



róŜnych sytuacjach Ŝyciowych.  

Treści programowe: 
Wykład: Budowa jądra atomowego i powłok elektronowych a właściwości chemiczne 
pierwiastków. Właściwości pierwiastków w relacji do ich miejsca w układzie 
okresowym. Rodzaje wiązań chemicznych. Klasyfikacja związków chemicznych. 
Budowa i podstawowe właściwości związków nieorganicznych, organicznych i 
kompleksowych najczęściej występujących w przyrodzie. Reakcje utleniania i redukcji. 
Elementy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Roztwory wodne, dysocjacja 
elektrolityczna, teorie kwasów i zasad. Aktywność substancji w roztworze. pH, roztwory 
buforowe. Hydroliza. Rozpuszczalność, iloczyn rozpuszczalności. Koloidy. Metody 
analizy ilościowej i jakościowej. Metody badania ciał stałych – rentgenografia, 
mikroskopia elektronowa. Mikrosondy. 
 
Ćwiczenia: Zapoznanie się z pracą w laboratorium poprzez samodzielne wykonanie 
kilkunastu ćwiczeń tematycznie związanych z programem wykładów i mających na celu 
wyrobienie umiejętności samodzielnego eksperymentowania i rozwiązywania 
problemów.  
Techniki pracy laboratoryjnej. Metody oczyszczania i rozdzielania substancji. Roztwory i 
ich sporządzanie. Badanie właściwości pierwiastków grup głównych. Szybkość reakcji i 
równowaga chemiczna. Dysocjacja elektrolityczna. Pomiar pH roztworów. Roztwory 
buforowe. Hydroliza soli. Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Reakcje 
utleniania i redukcji.  
 
Umiejętności i kompetencje: Nabyta wiedza i umiejętności powinny umoŜliwiać 
rozumienie podstawowych praw chemii w stopniu umoŜliwiającym opanowanie róŜnych 
działów geologii, opis procesów chemicznych zachodzących w przyrodzie. Znajomość i 
rozumienie podstawowych pojęć, praw, zjawisk chemicznych. Umiejętność dostrzegania 
zaleŜności pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi. 
Bezpieczne posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym, substancjami i wyrobami o 
poznanym składzie chemicznym. Wyjaśnianie przebiegu procesów chemicznych i 
zapisywanie poznanych reakcji chemicznych w postaci równań. Planowanie i 
przeprowadzanie doświadczeń chemicznych. Umiejętność przeprowadzania obliczeń 
chemicznych. Umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania 
problemów rachunkowych, teoretycznych i praktycznych. Umiejętność korzystania z 
róŜnorodnych źródeł informacji w celu rozszerzenia posiadanej wiedzy. Umiejętność 
współpracy w grupie. Rozwijanie dociekliwości i precyzji podczas pracy doświadczalnej 
i teoretycznej. Student korzysta z chemicznych tekstów źródłowych, pozyskuje, analizuje, 
ocenia i przetwarza informacje pochodzące z róŜnych źródeł, ze szczególnym 
uwzględnieniem mediów i Internetu. Student zdobywa wiedzę chemiczną w sposób 
badawczy – obserwuje, sprawdza, weryfikuje, wnioskuje i uogólnia; wykazuje związek 
składu chemicznego, budowy i właściwości substancji z ich zastosowaniami; posługuje 
się zdobytą wiedzą chemiczną w Ŝyciu codziennym w kontekście dbałości o własne 
zdrowie i ochrony środowiska naturalnego.  
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