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Karta przedmiotu
 
Nazwa i kod przedmiotu TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, PG_00049400

Kierunek studiów Zielone technologie

Data rozpoczęcia studiów październik 2021 r. Rok akademicki realizacji 
przedmiotu

2023/2024

Poziom kształcenia I stopnia - inżynierskie Grupa zajęć Grupa zajęć obowiązkowych z 
zakresu kierunku studiów
Grupa zajęć powiązanych z 
prowadzonymi badaniami 
naukowymi w dziedzinie nauki 
związanej z kierunkiem - profil 
ogólnoakademicki

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 Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej

Imię i nazwisko 
wykładowcy (wykładowców)

Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Marek Lieder
Prowadzący zajęcia z przedmiotu

Formy zajęć 
 i metody nauczania

Forma zajęć Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium RAZEM
Liczba godzin zajęć 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30
W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0

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 Poznaje technologiczne aspekty wytwarzania nieorganicznych związków chemicznych. Student umie łączyć
wiedzę teoretyczną z wdrożeniem technologicznym.
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Efekty uczenia się 
przedmiotu

Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposób weryfikacji i oceny efektu
[K6_U04] potrafi przy 
formułowaniu i rozwiązywaniu 
zadań projektowych z zakresu 
technologii ochrony środowiska 
dostrzegać ich aspekty 
pozatechniczne, w tym 
środowiskowe, ekonomiczne i 
prawne. Stosuje zasady 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Potrafi dokonać wstępnej analizy 
ekonomicznych rozwiązań i 
działań inżynierskich

capable of formulating and solving 
design tasks in the field of 
environmental technology to 
recognize their non-technical 
aspects, including environmental, 
economic and legal. Is capable of 
applying the principles of 
occupational health and safety. Is 
able to make initial assessment of 
engineering solutions and actions

Zna i rozumie podstawy fizyko-
chemiczne poznanych technologii  
nieorganicznych. Rozumie  
znaczenie podstawowych 
procesów i operacji jednostkowych
Student nabywa kompetencji w 
zakresie uwzględniania rachunku 
ekonomicznego planowanych 
rozwiązań technologicznych i 
technicznych. Student is 
competent at economic aspects of 
projecting new technical and 
technological solutions.

[SU3] Ocena umiejętności 
wykorzystania wiedzy uzyskanej 
w ramach przedmiotu
[SU2] Ocena umiejętności analizy 
informacji

[K6_W02] ma podstawową wiedzę 
w zakresie chemii obejmującą 
chemię ogólną, nieorganiczną, 
organiczną, fizyczną, analityczną, 
w tym wiedzę niezbędną do opisu 
i rozumienia zjawisk i procesów 
chemicznych występujących w 
technologiach ochrony środowiska 
oraz pomiaru i określania 
parametrów tych procesów.

has a basic knowledge of 
chemistry including general 
chemistry, inorganic, organic, 
physical, analytical, including the 
knowledge necessary to describe 
and understand the phenomena 
and chemical processes occurring 
in the environment; measurement 
and the determination of the 
parameters of these processes.

Ma wiedzę w zakresie technologii 
nieorganicznej dotyczącą 
otrzymywania kwasów 
fosforowego, siarkowego, 
azotowego oraz otrzymywania
nawozów sztucznych, amoniaku, 
wodorotlenku sodu, chloru i 
wodoru.

[SW2] Ocena wiedzy zawartej w 
prezentacji
[SW1] Ocena wiedzy 
faktograficznej

Treści przedmiotu 1. Technologia sody
2. Produkcja kwasu siarkowego(Vi)
3. Technologia fosforu, nieorganicznych związków fosforu oraz nawozów fosforowych
4. Technogia nieorganicznych związków azotowych - synteza amoniaku, kwasu azotowego i mocznika
5. Technologia produkcji chloru
6. Technologia spalania i konwersji energii.
7. Technologia wody
8. Procesy metalurgiczne
9. Ekonomia wodorowa

Wymagania wstępne 
i dodatkowe
Sposoby i kryteria 
oceniania osiąganych 
efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe) Próg zaliczeniowy Składowa oceny końcowej
egzamin 60.0% 60.0%
seminar 60.0% 40.0%
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Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. Bortel E., Koneczny H. Zarys technologii chemicznej Wydawnictwo 
Naukowe PWN Warszawa 1992

 

2. Kępiński J. Technologia chemiczna nieorganiczna Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1984

3. Schmidt-Szałowski K., Sentek J. Podstawy technologii chemicznej. 
Organizacja procesów produkcyjnych Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2001

4. Schmidt-Szałowski K., Sentek J., Raabe J., Bobryk E. Podstawy 
technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 2004

5. Praca zbiorowa pod redakcja K. Schmidt-Szałowskiego Podstawy 
technologii chemicznej. Bilanse procesów technologicznych Oficyna 
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej Warszawa 1997

6. Kowalski W., Nowe kierunki w technologii kwasu siarkowego, WNT 
Warszawa 1980

Uzupełniająca lista lektur nie dotyczny
Adresy eZasobów

Przykładowe zagadnienia/ 
przykładowe pytania/ 
realizowane zadania

1. Do syntezy amoniaku potrzebny jest wodór i azot. Ten pierwszy otrzymuje się wyniku ... (należy
dokończyć zdanie wraz z reakcją)? A jak wprowadza się do mieszaniny azot, i czy wiąże się to z jakąś
przemianą chemiczną?
2. Czy w technologii produkcji chloru metodą rtęciową może dojść do alkalizacji elektrolitu? Uzasadnij wraz z 
reakcją
3. W obu technologiach produkcji kwasu fosforowego stosuje się recyrkulację. Opisz co się zawraca i czemu 
to służy w każdej z tych technologii

Praktyki zawodowe 
w ramach przedmiotu

Nie dotyczy


