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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu Identyfikacja produktów organicznych, PG_00048565

Kierunek studiów Technologia chemiczna

Data rozpoczęcia studiów październik 2020 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2022/2023

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć fakultatywnych

Forma studiów stacjonarne Sposób realizacji na uczelni

Rok studiów 3 Język wykładowy polski

Semestr studiów 6 Liczba punktów ECTS 2.0

Profil kształcenia ogólnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadząca Wydział Chemiczny -> Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot prof. dr hab. inż. Elżbieta Luboch
Prowadzący zajęcia z przedmiotu prof. dr hab. inż. Elżbieta Luboch

dr inż. Natalia Łukasik
dr hab. inż. Ewa Wagner-Wysiecka

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 0.0 0.0 15.0 0.0 15.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0
Dodatkowe informacje:

Aktywność studenta 
 i liczba godzin pracy

Aktywność studenta Udział w zajęciach 
dydaktycznych, objętych 
planem studiów

Udział w 
konsultacjach

Praca własna 
studenta

RAZEM

Liczba godzin pracy 
studenta

30 2.0 18.0 50

Cel przedmiotu Poznanie podstawowych metod identyfikacji związków organicznych, przede wszystkim metod 
spektroskopowych

Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_W02] ma podstawową wiedzę 
w zakresie chemii nieorganicznej, 
organicznej, fizycznej i 
analitycznej, w tym otrzymywanie, 
właściwości fizyczne i chemiczne 
wybranych grup związków, ich 
analizę ilościowo-jakościową oraz 
pomiary i określanie parametrów 
reakcji, zjawisk i procesów 
chemicznych występujących w 
technologii chemicznej

Student ma podstawową wiedzę 
dotyczącą  metod identyfikacji, 
głównie spektroskopowych, 
substancji organicznych.

[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu Ogólna metodyka postępowania podczas ustalania budowy związków organicznych. Etapy pracy chemika 
organika: planowanie eksperymentu, wydzielanie i oczyszczanie produktów, identyfikacja związków 
znanych, ustalenie budowy związków nieznanych, ustalenie struktury związków, które pojawiły się jako 
nieoczekiwane produkty. Metody rozdzielania i oczyszczania związków organicznych: metody klasyczne i 
metody chromatograficzne. Klasyczne metody ustalania budowy związków organicznych. Podstawowe 
metody spektroskopowe stosowane do ustalania budowy związków organicznych: Spektroskopia 
magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), Spektrometria mas (MS), Spektroskopia w podczerwieni (IR), 
Spektroskopia Ramana oraz Spektroskopia w ultrafiolecie i świetle widzialnym (UV-Vis). Omówiony 
zostanie: sposób oddziaływania promieniowania z cząsteczką, postać wyniku pomiaru, rodzaj 
dostarczonych informacji i ich przydatność. Metody rozdzielania sprzężone z metodami spektroskopowymi. 
Bazy danych. Porównanie widm badanych związków z widmami znajdującymi się w bazach danych. Izolacja 
i identyfikacja zanieczyszczeń organicznych występujących w produktach technicznych.

Wymagania wstępne 
i dodatkowe

 Znajomość chemii organicznej i analitycznej. Znajomość technik laboratoryjnych.

Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
Seminarium: zaliczenie trzech 
kartkówek oraz przygotowanie i 
zaliczenie jednej ustnej prezentacji

50.0% 50.0%

Laboratorium: wykonanie 
wszystkich ćwiczeń praktycznych, 
przygotowanie i zaliczenie dwóch 
sprawozdań oraz dwóch kartkówek

50.0% 50.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. R. M. Silverstein, F. X. Webster, D. J. Kiemle, Spektroskopowe 
metody identyfikacji związków organicznych. PWN 2007. 2. W. 
Zieliński, A. Rajca (red.), Metody spektroskopowe i ich 
zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, WNT 1995. 
3. E. Białecka-Floriańczyk, J. Włostowska, Ćwiczenia laboratoryjne 
z chemii organicznej, Wyd. SGGW , Warszawa 2007.

Uzupełniająca lista lektur 1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia 
organiczna. Część I, WNT, Warszawa 2009. P. Suder, J. Silberring 
(red.), Spektrometria mas, Wyd. UJ, Kraków 2006.

Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

Klasyczne metody analizy jakościowej związków organicznych. Zastosowanie wybranych metod 
chromatograficznych do izolacji związków organicznych. Możliwość zastosowania spektroskopii UV-Vis w 
identyfikacji związków organicznych. Spektroskopia NMR. Podstawa zjawiska NMR. Przesunięcie 
chemiczne. Spektroskopia 13C NMR: główne zakresy na widmach. Główne różnice między węglowym i 
protonowym rezonansem magnetycznym. Od czego zależy przesunięcie chemiczne sygnałów protonów w 
widmach 1H NMR? Określenie liczby atomów wodoru odpowiadających danym sygnałom w widmie 1H 
NMR. Sprzężenia w widmach 1H NMR: z czego wynikają? Jaka będzie multipletowość sygnałów grup 
węglowodorowych, np.: etylowej, propylowej, izopropylowej? Zinterpretować widmo 1H NMR znanego 
związku organicznego. Obliczyć przesunięcia protonów aromatycznych w widmie 1H NMR np. p-nitrofenolu. 
Spektrometria mas (MS). Ogólnie: podstawy teoretyczne spektrometrii mas. Metoda jonizacji elektronami 
(EI). W jakiej postaci przedstawiane jest widmo mas? Profile izotopowe w widmach mas. Wyznaczanie 
składu atomowego związku metodą MS. Reakcje fragmentacji (ogólnie). Fragmentacja alkanów. 
Fragmentacja ketonów.  Fragmentacja węglowodorów alkiloaromatycznych. Łagodne metody jonizacji: CI i 
ESI. Spektroskopia IR. Ogólnie, jakie informacje można uzyskać z widm IR? Ogólnie, od czego zależy 
częstość drgań rozciągających wiązań chemicznych? Główne zakresy w widmach IR. Metodyka 
przygotowania próbek. Absorpcja w podczerwieni węglowodorów. Charakterystyczne pasma w widmach IR 
np.: alkoholi, amin I rz., kwasów karboksylowych, estrów i amidów.  Metody specjalne rejestracji widm IR. 
Spektroskopia w zakresie średniej podczerwieni i spektroskopia Ramana jako uzupełniające metody 
identyfikacji substancji organicznych. Metody rozdzielania związków sprzężone z wybranymi technikami 
spektroskopowymi.

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


