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Analiza instrumentalna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
rolnictwo

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny

Poziom studiów
studia drugiego stopnia (magister inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WPTPROS.MI2B.0035.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Rolnictwo i ogrodnictwo

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Krzysztof Gediga

Pozostali prowadzący Krzysztof Gediga

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia projektowe/warsztatowe: 30

Liczba
punktów ECTS
5.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
W ramach przedmiotu prezentowane są główne metody z zakresu analizy w formie teoretycznej, praktycznie
studenci wykonują wybrane analizy ucząc się dobrej praktyki laboratoryjnej, a także przygotowania i wykonania
instrumentalnych metod analitycznych, ich praktycznego zastosowania z uwzględnieniem zalet i wad
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1

ma podstawową wiedzę o pierwiastkach i grupach
związków chemicznych oraz z zakresu przemian
chemicznych i biochemicznych niezbędną
do zrozumienia procesów zachodzących w biosferze,
ma wiedzę w zakresie fizjologii roślin obejmującą
mechanizmy regulacji procesów Ŝyciowych roślin,
gospodarkę wodną i mineralną roślin, transport
i dystrybucję związków mineralnych i organicznych
w roślinach,

RR_P7S_WG03,
RR_P7S_WG06,
RR_P7S_WG07

Egzamin pisemny,
Zaliczenie pisemne

Umiejętności – Student potrafi:

U1
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych
oraz je łączyć, interpretować i formułować wnioski
potrafi wykonać i rozwiązać proste zadania badawcze i
projektowe pod kierunkiem opiekuna naukowego,

RR_P7S_UW02,
RR_P7S_UW03 Zaliczenie pisemne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
jest odpowiedzialny za pracę własną i zespołową,
potrafi współpracować w grupie, potrafi sprecyzować
priorytety służące realizacji różnych zadań,

RR_P7S_KK01 Zaliczenie pisemne

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia projektowe/warsztatowe 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 45

Przygotowanie do zajęć 55

Udział w egzaminie 2

Konsultacje 2

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
149

ECTS
5.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
49

ECTS
1.9

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
30

ECTS
1.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut
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Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

       1.           Metody określania ilości składnika

       2.           Błędy analizy i ich źródła, kalibracja metody, wzorce i materiały
odniesienia

       3.           Problemy jakości w analizie chemicznej

       4.           Parametry metod analitycznych, przegląd metod analitycznych

       5.           Analiza wagowa, miareczkowanie, konduktometria, potencjometria

       6.           Metody elektrochemiczne , pomiar pH (H2O, KCl, CaCl2), pomiar
przewodnictwa elektrolitycznego (EC), oznaczanie zasolenia

       7.           Woltamperometria, woltamperometria stripingowa, kulometria

       8.           Spektrofotometria, spektroskopia emisyjna,

       9.           Fotometria płomieniowa, atomowa spektrometria absorpcyjna,
spektrometria mas, 

     10.         Wybrane techniki pomiarowe i ich zastosowanie w badaniu gleb i
roślin (atomowa spektrometria emisyjna AES, (atomowa spektrometria
absorbcyjna AAS)

     11.         Chromatografia 

     12.         Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego NMR,
Spektroskopia 

paramagnetycznego rezonansu elektronowego EPR - przegląd

     13.         Techniki łączone

     14.         Pobieranie i przygotowanie próbek

     15.         Metody mineralizacja próbek środowiskowych (gleby , rośliny)

Wykład
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2.

1.                  Przygotowanie materiału roślinnego do analiz. Roztwory wzorcowe,
krzywe kalibracyjne. 

2.                  Oznaczanie zawartości wybranych pierwiastków w materiale
roślinnym techniką atomowej spektrometrii absorpcyjnej 

3.                  Pomiar przewodnictwa elektrolitycznego roztworów i ekstraktów
glebowych.

4.                  Przygotowanie roztworów buforowych i pomiary pH. Precyzja
pomiaru.

5.                  Miareczkowanie konduktometryczne wybranych roztworów
barwnych.

6.                  Spektrofotometryczne pomiary zawartości wybranych pierwiastków
w glebach/roślinach.

7.                  Oznaczanie niektórych pierwiastków I grupy techniką atomowej
spektrometrii emisyjnej.

8.                  Opracowanie sprawozdanie z przeprowadzonych analiz zaliczenie
ćwiczeń

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne 40%

Ćwiczenia
projektowe/warsztatowe Egzamin pisemny 60%

Wymagania wstępne
Chemia, fizyka, biochemia

Literatura
Obowiązkowa

Szczepaniak W. 2010 Metody instrumentalne w analizie chemicznej PWN Minczewski J.,Marczenko Z. 2010 Chemia1.
analityczna. T. 1, T. 2 PWN Weltz B., Sperling M. 1999 Atomic absorption spectrometry 3rd edition Modern Instrumental
Analysis 2006 Edited By Satinder Ahuja & Neil Jespersen Granger R. M. et al. 2016 Instrumental Analysis Petrozzi S. 2012
Practical Instrumental Analysis: Methods, Quality Assurance and Laboratory Management

Dodatkowa

Yash Kalra “Handbook of Reference Methods for Plant Analysis” 1997 CRC Press; 1 edition “Soil Analysis Handbook of1.
Reference Methods” 1998 Plant Analysis Coun. Inc Soil 1998 Benton Jones, J Jr. 2001 Laboratory Guide for Conducting
Soil Tests and Plant Analysis CRC Press
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

RR_P7S_KK01 Absolwent jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz danych i wiadomości pochodzących z
różnych źródeł

RR_P7S_UW02 Absolwent potrafi właściwie dobierać źródła i pochodzące z nich informacje, twórczo je interpretować,
krytycznie oceniać i analizować

RR_P7S_UW03 Absolwent potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać eksperymenty i zadania doświadczalne lub
wdrożeniowe z zakresu produkcji roślinnej, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski

RR_P7S_WG03 Absolwent zna i rozumie w stopniu pogłębionym zagadnienia z zakresu procesów fizycznych
zachodzących w glebie i roślinie

RR_P7S_WG06 Absolwent zna i rozumie techniki analizy instrumentalnej gleb i roślin

RR_P7S_WG07 Absolwent zna i rozumie zasady wnioskowania statystycznego i merytorycznego


