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Chemia organiczna
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
zarządzanie jakością i analiza żywności

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2022/23

Kod przedmiotu
ND000000NZJS.I2B.0349.22

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Witold Gładkowski

Pozostali prowadzący Witold Gładkowski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Egzamin

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 45
Ćwiczenia laboratoryjne: 60

Liczba
punktów ECTS
10.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 Poznanie budowy przestrzennej i elektronowej oraz właściwości chemicznych podstawowych grup związków
organicznych

C2 Wyjaśnienie mechanizmów typowych reakcji w chemii organicznej

C3 Poznanie podstaw chemii węglowodanów, aminokwasów, białek

C4 Omówienie podstaw fizykochemiczne wybranych metod spektroskopowych i ich zastosowania do identyfikacji
związków organicznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 budowę, nazewnictwo i klasyfikację związków
organicznych NZ_P6S_WG01

Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W2
w zaawansowanym stopniu właściwości chemiczne
i spektroskopowe określonych grup połączeń, opisuje
i objaśnia w stopniu zaawansowanym przebieg reakcji
chemicznych poznanych grup związków organicznych

NZ_P6S_WG01
Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

W3 podstawy spektroskopii 1H NMR i IR NZ_P6S_WG01
Egzamin pisemny,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium

Umiejętności – Student potrafi:

U1
zmontować i obsługiwać aparaturę służącą
do wykonania podstawowych operacji
fizykochemicznych w laboratorium chemii organicznej

NZ_P6S _UW06
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

U2 przeprowadzić syntezę prostych preparatów
organicznych NZ_P6S _UW06

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U3
dokonać identyfikacji prostych związków organicznych
na podstawie ich danych spektroskopowych, reakcji
charakterystycznych i stałych fizykochemicznych

NZ_P6S _UW06
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

U4

planować pracę indywidualną i zespołową, być
odpowiedzialnym członkiem zespołu realizującego
zadanie, dbać o powierzony sprzęt i czystość
w laboratorium, unikać zagrożeń związanych z pracą
w laboratorium chemicznym, pracować w sposób
bezpieczny dla siebie i innych użytkowników
laboratorium

NZ_P6S _UO13
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
wykorzystania posiadanej wiedzy i krytycznej analizy
danych w rozwiązywaniu problemów z zakresu chemii
organicznej

NZ_P6S _KK01
Obserwacja pracy
studenta, Wykonanie
ćwiczeń
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K2 wykazania aktywnej postawy w  rozwiązywaniu
napotkanych problemów w trakcie eksperymentów NZ_P6S _KO03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 45

Ćwiczenia laboratoryjne 60

Przygotowanie do ćwiczeń 30

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 100

Konsultacje 2

Udział w egzaminie 9

Przygotowanie raportu 30

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
276

ECTS
10.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
116

ECTS
4.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
90

ECTS
3.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Budowa elektronowa i przestrzenna związków organicznych. Izomeria
konstytucyjna i konfiguracyjna. Podstawowe pojęcia i rodzaje reakcji w chemii
organicznej.

2. Właściwości chemiczne węglowodorów nasyconych i nienasyconych (alkany,
cykloalkany, alkeny, alkiny). Mechanizmy substytucji wolnorodnikowej, addycji
elektrofilowej, addycji wolnorodnikowej. Polimeryzacja alkenów.

3. Pojęcie aromatyczności w chemii organicznej. Substytucja elektrofilowa w
pierścieniu aromatycznym i pozostałe reakcje, którym ulegają areny.

4. Właściwości spektroskopowe związków organicznych. Spektroskopia IR, 1H
NMR.

5. Właściwości chemiczne fluorowcopochodnych węglowodorów; mechanizmy
substytucji nukleofilowej oraz eliminacji. Związki magnezoorganiczne.

6. Właściwości kwasowe alkoholi i fenoli. Reakcje wymiany grupy OH na inne
podstawniki. Dehydratacja alkoholi. Utlenianie alkoholi i fenoli. Właściwości
chemiczne eterów ze szczególnym uwzględnieniem epoksydów.

7. Właściwości chemiczne związków karbonylowych: aldehydów i ketonów.
Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej. Reakcje zachodzące z
odszczepieniem wodoru  z pozycji α.

8. Kwasy karboksylowe. Reakcje substytucji nukleofilowej przy karboksylowym
atomie węgla. Dehydratacja hydroksykwasów.

9. Pochodne kwasów ze zmianą w grupie karboksylowej (estry – w tym
triacyloglicerole, bezwodniki, chlorki kwasowe). Reakcje podstawienia przy
acylowym atomie węgla.

10. Aminy. Właściwości kwasowo-zasadowe amin. Reakcje amin z kwasem
azotowym (III).

11. Właściwości chemiczne amidów. Aminokwasy. Punkt izoelektryczny
aminokwasów. Reakcje grupy aminowej i karboksylowej aminokwasów. Budowa
peptydów i białek.

12. Monosacharydy: wzory łańcuchowe Fischera, Hawortha, konformacyjne.
Właściwości chemiczne monosacharydów.

13. Tworzenie wiązania glikozydowego. Budowa i właściwości di- i polisacharydów.

14. Wybrane związki heterocykliczne. Budowa nukleotydów.

Wykład
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2.

1. Destylacja prosta. Oznaczanie temperatury wrzenia.

2. Destylacja z parą wodną. Oznaczanie współczynnika załamania światła.
Oznaczanie temperatury topnienia.

3. Odparowanie rozpuszczalnika pod zmniejszonym ciśnieniem.

4. Oczyszczanie substancji organicznych przez krystalizację.

5. Chromatografia kolumnowa i cienkowarstwowa.

6. Ekstrakcja ciecz-ciało stałe w systemie ciągłym.

7. Ekstrakcja w układzie ciecz-ciecz.

8. Reakcje charakterystyczne węglowodorów alifatycznych i aromatycznych,
alkoholi i fenoli,  aldehydów i ketonów, kwasów karboksylowych, estrów i
bezwodników kwasowych, amin, aminokwasów i węglowodanów.

9. Preparatyka organiczna.

10. Identyfikacja związków organicznych metodami chemicznymi i
spektroskopowymi.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Wykład, Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin pisemny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń 50%

Wymagania wstępne
chemia ogólna, chemia nieorganiczna

Literatura
Obowiązkowa

C. Wawrzeńczyk „Chemia organiczna” Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 20011.
W. Gładkowski, A. Chojnacka ,,Chemia organiczna. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów kierunków przyrodniczych”.2.
Wydawnictwo UP we Wrocławiu, Wrocław, 2017
J. McMurry „Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, 20173.

Dodatkowa

P. Mastalerz „Chemia organiczna” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.1.
F.A. Carey "Organic Chemistry 4th Edition". McGraw-Hill College, Boston, 2000.2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

NZ_P6S _KK01
Absolwent jest gotów do wykorzystania posiadanej wiedzy i do krytycznej analizy danych w
rozwiązywaniu różnych problemów z zakresu zarządzania jakością i analizy żywności oraz do zasięgania
w tym celu opinii ekspertów

NZ_P6S _KO03 Absolwent jest gotów do wykazania aktywnej postawy w rozwiązywaniu problemów związanych z
zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności

NZ_P6S _UO13 Absolwent potrafi planować i organizować prace własną oraz zespołową i współdziałać w grupie

NZ_P6S _UW06 Absolwent potrafi dobierać i wykorzystywać odpowiednie metody i techniki analizy żywności oraz
posługiwać się podstawowym sprzętem laboratoryjnym i aparaturą kontrolno-pomiarową

NZ_P6S_WG01 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu chemii, biochemii,
mikrobiologii, matematyki i fizyki dostosowane do kierunku zarządzanie jakością i analiza żywności


