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WIEDZA - absolwent zna i rozumie:

CHEM_W1
koloidalne -Donnana.

WET_W1_05 R

CHEM_W2 wkowe re-dox, biologiczne 

oksydacyjny.

WET_W1_05 R

CHEM_W3 G, entalpia
standardowej entalpii swobodnej, reakcja endo i egzoenergiczna,
reakcje odwracalne i nieodwracalne.

WET_W1_05 R

CHEM_W4

ia z zakresu kinetyki: krzywe kinetyczne, typy 

reakcje wieloetapowe.

WET_W1_05 R

CHEM_W5
nieorganicznych i organicznych w roztworach wodnych.

WET_W1_04 R

CHEM_W6 WET_W1_04 R



CHEM_W7

organizm .

WET_W1_04 R

CHEM_W8
ych 

.
WET_W1_04 R

CHEM_W9 witamin roz
.

WET_W1_06 R

CHEM_W10

dstawie: 1. 
regulacji kwasowo-

regulacji oddechowej w zakresie utrzymania 

roztworach izo-, hiper i hipotonicznych

WET_W1_05 R

CHEM_W11 WET_W1_14 R

- absolwent potrafi:

CHEM_U1
P

jedno- .
WET_U2_06 R

CHEM_U2 P
nieorganiczne i organiczne.

WET_U2_06 R

CHEM_U3
P

wykonywanych po .
WET_U1_03 R

CHEM_U4

P
takimi jak: pipetowanie (pipety automatyczne), miareczkowanie, 

-metr, 
spektrofotometr.

WET_U2_06 R

CHEM_U5
.

WET_U1_13 R

-

CHEM_K1
Rozumie potrze

. WET_K_06 R

CHEM_K2
.

WET_K_07 R

CHEM_K3
laboratoryjnych.

WET_K_07 R

15 godz.



bufor wod

Podstawowe elementy kinetyki reakcji chemicznych. 

mechanizmu reakcji, reakcje wieloetapowe, katalizatory i inhibitory

Teoretyczne podstawy kolorymetrii.

Hemog

Roztwory hypo-, hyper- i izotoniczne.  

- I

Lipidy.

- woski, triacyloglicerole. Procesy utleniani
- fosfolipidy, fosfoglicerydy, sfingomiezyna.
-
-
- hormony sterydowe.

CHEM_W1, CHEM_W4-CHEM_W11, CHEM_K1

Sposoby weryfikacji oraz zasady 
i kryteria oceny

chemii nieorganicznej.

Kolokwium sprawdza
z

).

Zaliczenie kolokwium wymaga udzielenia poprawnych odpowiedzi na co najmniej 
13 testowych (52%)
wynosi 26.

kursu jest przedstawia na maila 
grupowego danego rocznika kierunku Weterynaria.



20 godz.
Alkacymetria I i II. 

ywej miareczkowania kwasu octowego 

, nowymi w roztworach.

Spektrofotometria absorpcyjna.

dzanie krzywych wzorcowych czerwieni 

wieni Ponceau. Zadania

.

i sacharozy. Widma adsor : oksyhemoglobiny, 

Ak
-benzoilo-D,L-argino-

Endopeptydazy. Wyznaczan

Lipidy

CHEM_W1, CHEM_W4, CHEM_W6-CHEM_W11, CHEM_U1- CHEM_U5,
CHEM_K1, CHEM_K3 

Sposoby weryfikacji oraz zasady 
i kryteria oceny

Ocena pr

a /pytania otwarte opisowe) 
i jest oceniana w skali od 0 do 2 pkt :

5 poprawnych odpowiedzi 2 pkt.
4 poprawne odpowiedzi 1,5 pkt.
3 poprawne odpowiedzi 1 pkt.

0 pkt.

Ocena pracy 
zgodnie z instruk

skala 
ocen od 0 do 3 pkt).

laboratoryjnych wynosi 5.

Maks

laboratoryjnych jest uzyskanie przez studenta



minimum 60% maksymalnej liczby , czyli 15 pkt.

Seminarium 10 godz.

oliza jonowa soli. 
Roztwory buforowe. Obliczenia.

- a

Obliczenia.

Procesy oksydacyjno-redukcyjne. 
wkowe re-dox. Biologiczne 

standardowe i warunkach biologicznych. Obliczenia

Podstawy chemii organicznej.

Elektrofilowe i nukleof
mechanizmy tego typu reakcji (SN

1, SN
2, AN, AE). Izomerie: strukturalne i przestrzenne.

.
emiczne, mechanizmy 

produkty utleniania i redukcji. Mechanizmy reakcji addycji nukleofilowej do grupy 
karboksylowej.

katecholowymi.

chlorowcokwasy, oksokwasy, hydroksykwasy.
CHEM_W1, CHEM_W2, CHEM_W3, CHEM_W5, CHEM_W7, CHEM_W10,  
CHEM_W11, CHEM_U1, CHEM_U5, CHEM_K1, CHEM_K2

Sposoby weryfikacji oraz zasady 
i kryteria oceny

chemii nieorganicznej.

13 
).

Zaliczenie kolokwium wymaga udzielenia poprawnych odpowiedzi na co najmniej 

wynosi 26.



:

Warunkiem zaliczenia kursu chemia jest:

1. O 2 
, w tym tylko jedna ). W 

seminaryjnych/laboratoryjnych po uzyskaniu zgody koordynatora.

2.

3. Zaliczenie owego i seminaryjnego, tj. uzyskania minimum 52% maksymalnej liczby 

terminie (student traci jeden termin egzaminu).

-

na egzaminie 

z przedmiotu jest ustalana na podstawie wyniku testowego
premii zebranych w semestrze . Student 

).

Suma pkt. 
44-51 pkt. 5% pkt. 
52-59 pkt. 10% pkt.
60-67 pkt. 15% pkt.
68-75 pkt. 20% pkt.

Kryterium uzyskania pozytywnej oceny ktami 
premi .

skala

0 59%;  niedostateczny
60 70%; dostateczny
71 78%; dostateczny plus
79 85%; dobry
86 93%; dobry plus

Literatura:

Podstawowa

1. T.  ii
2. PZWL2008
3. -wybrane zagadnienia

PZWL 2012
1. J . Bojarski "Chemia organiczna" 
2. Ins

sprawozdania 

4 ECTS**

63 godz. 2,5 ECTS**



w tym: 15 godz.

30 godz.

konsultacje 15 godz.

0 godz.

0 godz.

3 godz.

37 godz. 1,5 ECTS**

)* - - humanistycznych; S - - przyrodniczych; T -
technicznych; M - medycznych, o zdrowiu i o kulturze fizycznej;  R - -
w zakresie sztuki
)** - Podawane -


