
Nazwa zajęć:  Chemia  ECTS 6 

Tłumaczenie nazwy na j. 
angielski: Chemistry   

Zajęcia dla kierunku studiów: Ogrodnictwo   

    

Język wykładowy: polski Poziom studiów: I  

Forma 

studiów:  
 stacjonarne 
 niestacjonarne 

Status zajęć:  podstawowe 
 kierunkowe 

 obowiązkowe  
 do wyboru 

Numer semestru: 1  semestr  zimowy 

 semestr  letni  
 

  
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis 

(rocznik):  2020/21 Numer katalogowy: OGR-O1-S-1Z04  

   

Koordynator zajęć:   

Prowadzący zajęcia:   

Jednostka realizująca:   

Jednostka zlecająca: Wydział Ogrodnictwa i Biotechnologii  

Założenia, cele i opis zajęć: 

Przekazanie, usystematyzowanie oraz opanowanie przez studenta wiedzy z chemii ogólnej, nieorganicznej i 
organicznej, będącej punktem wyjścia do prawidłowej analizy jakościowej i ilościowej oraz interpretacji procesów 

zachodzących w przyrodzie i oceny ich wpływu na środowisko naturalne, niezbędnej do dalszego studiowania 
przedmiotów kierunkowych. Wybrane metody analizy chemicznej mają na celu zapoznanie studenta ze sprzętem 
laboratoryjnym i pracą w laboratorium. Istotnym celem przedmiotu jest kształtowanie umiejętności wykonywania 

obliczeń analitycznych, indywidualnej lub zespołowej pracy laboratoryjnej, opracowywania i interpretacji wyników 
przeprowadzonych eksperymentów.  

 

Formy dydaktyczne, liczba 
godzin: 

Wykłady: liczba godzin 30 
Ćwiczenia: liczba godzin 30 

 

Metody dydaktyczne: 
Wykład z prezentacją multimedialną; ćwiczenia laboratoryjne – doświadczenia/eksperymenty; prace pisemne – 
rozwiązywanie problemu, studium przypadku; konsultacje 
W przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania,  

w ten sposób będą realizowane treści o charakterze audytoryjnym. 

 

Wymagania formalne  
i założenia wstępne: 

Student rozpoczynający semestr 1 powinien znać zagadnienia z chemii na poziomie programu w szkole średniej 
w stopniu podstawowym, a w szczególności: znać symbole pierwiastków chemicznych, wzory i nazewnictwo 

związków chemicznych, posiadać umiejętność zapisywania i uzupełniania równań reakcji chemicznych, 
wykonywać podstawowe obliczenia stechiometryczne. Ponadto powinien znać podstawowe pojęcia i działania 
matematyczne oraz posługiwać się biegle kalkulatorem. 

 

Efekty uczenia się: 

Wiedza: 
W_01 – zna i rozumie w zaawansowanym 

stopniu zagadnienia z zakresu chemii, 
niezbędne do rozumienia procesów 
zachodzących w roślinach 

W_02 – zna i rozumie w zaawansowanym 
stopniu metody oraz techniki laboratoryjne 
stosowane w produkcji roślinnej oraz 

wykonuje podstawowe obliczenia 
chemiczne 

Umiejętności: 
U_01 –  potrafi zaplanować i 

przeprowadzić proste eksperymenty 
chemiczne oraz interpretować 
uzyskane wyniki 
U_02 –  potrafi przygotować pracę 
pisemną dotyczącą zagadnień 
związanych z ogrodnictwem w chemii 
U_03 –  potrafi wykorzystać metody 
analityczne do oceny materiału 
roślinnego 
U_04 –  potrafi pracować 
indywidualnie i współdziałać w 
zespole 

Kompetencje: 
K_01 – jest gotów do 

odpowiedzialnego 
realizowania priorytetów 
działań i ma świadomość 

zagrożeń związanych z pracą 
w laboratorium chemicznym  

 

Sposób weryfikacji efektów 

uczenia się: 

Efekty W_01, W_02, U_01, U_02, U_03, U_04, K_01 – kolokwia pisemne oraz opisy/sprawozdania z ćwiczeń 
laboratoryjnych  
Efekt W_01 – egzamin pisemny z materiału wykładowego 
Efekty W_01, U_02, U_03 – semestralna praca pisemna 

 

Forma dokumentacji 
osiągniętych efektów uczenia 
się: 

Ocenione prace pisemne studentów archiwizowane zgodnie z zasadami przyjętymi w SGGW; 
protokoły z końcowymi ocenami z przedmiotu. 

 

Elementy i wagi mające wpływ 
 na ocenę końcową: 

(1) Kolokwia pisemne oraz opisy/sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych – 50%   
(2) Egzamin pisemny z materiału wykładowego – 40%   
(3) Semestralna praca pisemna – 10%  
 
Student, który z każdego elementu, tj. (1), (2) i (3) uzyska co najmniej 51%, zalicza przedmiot. 
Warunkiem przystąpienia studenta do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych. 

 

Miejsce realizacji zajęć: Sala dydaktyczna i sale laboratoryjne  

Literatura podstawowa: 
1. A. Bielański: Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. 
2. R.T. Morrison, R.N. Boyd: Chemia organiczna - tom 1 i 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017. 
3. Praca zbiorowa: Ćwiczenia z chemii nieorganicznej i analitycznej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014. 
4. E. Białecka-Florjańczyk, J. Włostowska: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2018. 
5. Praca zbiorowa: Zbiór zadań i pytań treningowych z chemii organicznej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007. 

Literatura uzupełniająca: 
- publikacje naukowe i popularno-naukowe z czasopism branżowych 

 

UWAGI 
Skala ocen: 51-60% – ocena 3,0; 61-70% – ocena 3,5; 71-80% – ocena 4,0; 81-90% – ocena 4,5; 91-100% – ocena 5,0. 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot: 
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla 
osiągnięcia zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: 

144 h  
 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału 
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: 3 ECTS  

 
Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu: 
 

kategoria efektu Efekty uczenia się dla zajęć: Odniesienie do efektów dla 
programu studiów dla kierunku 

Oddziaływani
e zajęć na 

efekt 
kierunkowy*) 

Wiedza – W_01 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zagadnienia z 

zakresu chemii, niezbędne do rozumienia procesów 
zachodzących w roślinach 
 

K_W01 1 

Wiedza – W_02 zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody oraz 
techniki laboratoryjne stosowane w produkcji roślinnej 
oraz wykonuje podstawowe obliczenia chemiczne 
 

K_W04 1 

Umiejętności – U_01 potrafi zaplanować i przeprowadzić proste eksperymenty 
chemiczne oraz interpretować uzyskane wyniki 
 

K_U01 
 

1 

Umiejętności – U_02 potrafi przygotować pracę pisemną dotyczącą zagadnień 
związanych z ogrodnictwem w chemii 
 

K_U09 1 

Umiejętności – U_03 potrafi wykorzystać metody analityczne do oceny 
materiału roślinnego 
 

K_U02 1 

Umiejętności – U_04 potrafi pracować indywidualnie i współdziałać w zespole 
 

K_U11 1 

Kompetencje – 
K_01 

jest gotów do odpowiedzialnego realizowania priorytetów 

działań i ma świadomość zagrożeń związanych z pracą 
w laboratorium chemicznym 
 

K_K03 1 

 

*) 

3 – znaczący i szczegółowy,  

2 – częściowy, 

1 – podstawowy, 

 


