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OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 
 
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ZWIĄZKÓW KOMPLEKSOWYCH 

I. Informacje ogólne 

1. Nazwa modułu kształcenia 
Praktyczne zastosowanie związków kompleksowych 

2. Kod modułu kształcenia 
PZZK 

3. Rodzaj modułu kształcenia  
Obowiązkowy  

4. Kierunek studiów 
Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia 

5. Poziom studiów  
II stopień 

6. Rok studiów  
I 

7. Semestr  
letni 

8. Rodzaje zajęć i liczba godzin  
15 h W, 15 h laboratorium, 15 h proseminarium (e-learning) 

9. Liczba punktów ECTS 
4 

10. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, adres e-mail wykładowcy (wykładowców) / 
prowadzących zajęcia 
dr hab. Renata Jastrząb renatad@amu.edu.pl 
dr Agnieszka Tolińska agatka@amu.edu.pl 

11. Język wykładowy 
Polski 

 

II. Informacje szczegółowe 
1. Cel (cele) modułu kształcenia 

 Przekazanie wiedzy na temat chemii koordynacyjnej pierwiastków bloków s, p, d i f 
oraz jej współczesnych aspektów 

 Omówienie biologicznej i przemysłowej roli związków kompleksowych 

 Zapoznanie z podstawowymi i zaawansowanymi technikami analitycznymi 
stosowanymi do określenia struktury oraz reaktywności związków kompleksowych 

 Przygotowanie do samodzielnej pracy laboratoryjnej i właściwej interpretacji 
wyników badań 
 

2. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) 
Potwierdzona wiedza i umiejętności z zakresu podstaw chemii nieorganicznej (minimum 10 
pkt ECTS) 
 

3. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu 
kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów  
 

Symbol efektów  
kształcenia*  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu 
osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi:  

Odniesienie do efektów 
kształcenia  dla kierunku 
studiów#   

PZZK_01 
syntezować związki kompleksowe  CIMSP2A_W01; 

CIMSP2A_W02; 
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CIMSP2A_W04; 
CIMSP2A_W06; 
CIMSP2A_W07; 
CIMSP2A_U04; 
CIMSP2A_U09; 
CIMSP2A_K04 

PZZK_02 
stosować nomenklaturę związków kompleksowych CIMSP2A_W01; 

CIMSP2A_U01 

PZZK_03 
określać budowę związków kompleksowych na 
podstawie ich właściwości 

CIMSP2A_W01; 
CIMSP2A_W04; 
CIMSP2A_W06; 
CIMSP2A_U04; 
CIMSP2A_U09 

PZZK_04 
określić właściwości i zastosowanie związków 
kompleksowych pierwiastków bloków s, p, d, f 

CIMSP2A_W01; 
CIMSP2A_W04; 
CIMSP2A_W06; 
CIMSP2A_U04; 
CIMSP2A_U09 

PZZK_05 
stosować odpowiednie techniki do charakterystyki 
związków kompleksowych  

CIMSP2A_W01; 
CIMSP2A_W04; 
CIMSP2A_W06; 
CIMSP2A_U04; 
CIMSP2A_U09 

PZZK_06 
korzystać ze źródeł literaturowych, w tym 
anglojęzycznych 

CIMSP2A_U01; 
CIMSP2A_U02 

PZZK_07 
opracowywać procedurę otrzymywania zadanych 
preparatów   

CIMSP2A_U01; 
CIMSP2A_U02; 
CIMSP2A_U03 

PZZK_08 
samodzielnie prowadzić i kontrolować przebieg 
eksperymentu chemicznego  

CIMSP2A_U04; 
CIMSP2A_U09 

PZZK_09 
interpretować wyniki badań i opracowywać raport 
z wykonanych doświadczeń 

CIMSP2A_U01; 
CIMSP2A_U09; 
CIMSP2A_K01; 
CIMSP2A_K02 

PZZK_10 
realnie oceniać rzeczywisty wkład pracy własnej i 
innych członków zespołu w wykonanie badań i 
przygotowanie sprawozdania 

CIMSP2A_K03; 
CIMSP2A_K06 

PZZK_11 
stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w 
laboratorium chemii oraz dbać o porządek na 
stanowisku pracy 

CIMSP2A_W06; 
CIMSP2A_U13 

 
 

4. Treści kształcenia 
 

Nazwa modułu kształcenia: Praktyczne zastosowanie związków kompleksowych 

Symbol treści kształcenia*  Opis treści kształcenia 
Odniesienie do efektów 
kształcenia modułu#   

TK_01 bezpieczeństwo i higiena pracy w PZZK_01, PZZK_08, PZZK_11 
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laboratorium chemii koordynacyjnej 

TK_02 
chemia metali przejściowych i ich związków 

kompleksowych PZZK_01 - PZZK_05, PZZK_09 

TK_03 zagadnienia chemii koordynacyjnej  
PZZK_01 - PZZK_05, PZZK_09 

TK_04 
budowa i charakterystyka związków 

kompleksowych 
PZZK_01, PZZK_03 - PZZK_05, 
PZZK_09 

TK_05 
dziedziny zastosowań związków 

kompleksowych PZZK_05, PZZK_06 

TK_06 
Współczesne aspekty chemii 

koordynacyjnej PZZK_03, PZZK_04, PZZK_06 

TK_07 interpretacja wyników pracy laboratoryjnej 
PZZK_07, PZZK_10 

 

 

5. Zalecana literatura  

1. A. Bielański, „Podstawy chemii nieorganicznej", PWN, Warszawa 2010. 
2. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L.Gaus „Chemia nieorganiczna - podstawy", PWN, 

Warszawa 1995. 
3. J.D. Lee „Zwięzła chemia nieorganiczna” , Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 
4. S.F.A. Kettle, „Fizyczna chemia nieorganiczna na przykładzie chemii koordynacyjnej", 

PWN, Warszawa 1999. 
5. M. Cieślak-Golonka, J. Starosta, M. Wasielewski, „Wstęp do chemii koordynacyjnej”, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 

 
6. Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania e-learningu 

Nauczanie zdalne przewidziane jest w zakresie oceniania formującego (testy, zadania 
rachunkowe, itp.) 
 

7. Informacja o tym, gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć, instrukcjami do laboratorium, itp. 

Strona domowa Wydziału Chemii UAM, u prowadzących przedmiot. 

III. Informacje dodatkowe  
1. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania  

 

Nazwa modułu (przedmiotu): Chemia związków kompleksowych 

Symbol efektu 
kształcenia dla 
modułu * 

Symbol treści kształcenia 
realizowanych w trakcie 
zajęć# 

Sposoby prowadzenia zajęć 
umożliwiające osiągnięcie 
założonych efektów kształcenia 

Metody oceniania 
stopnia osiągnięcia 
założonego efektu 
kształcenia& 

PZZK_01 TK_01 – TK_04 

wykład, laboratoria, proseminaria 

P – egzamin pisemny, D 

– sprawdzian pisemny 

wiedzy; 

PZZK_02 TK_02, TK_03 wykład, laboratoria, proseminaria 
P – egzamin pisemny, D 

– sprawdzian pisemny 
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wiedzy;  

PZZK_03 TK_02 - TK_04, TK_06 

wykład, laboratoria, proseminaria 

P – egzamin pisemny, D 

– sprawdzian pisemny 

wiedzy;  

PZZK_04 TK_02 - TK_06 

wykład, laboratoria, proseminaria 

P – egzamin pisemny, D 

– sprawdzian pisemny 

wiedzy; F – dyskusja 

podczas laboratorium; 

PZZK_05 TK_02 - TK_04 

wykład, laboratoria, proseminaria 

P – egzamin pisemny, F 

– dyskusja podczas 

laboratorium; 

PZZK_06 TK_05, TK_06 

wykład, laboratoria, proseminaria 

P – egzamin pisemny, D 

– sprawdzian pisemny 

wiedzy; 

PZZK_07 TK_07 

laboratoria 

D – sprawdzian pisemny 
wiedzy; F – dyskusja 
podczas zajęć 
laboratoryjnych; 

PZZK_08 TK_01 
laboratoria 

F – dyskusja podczas 
zajęć laboratoryjnych; 

PZZK_09 TK_02- TK_04 
laboratoria 

D – ocena protokołów; 
F – dyskusja podczas 
zajęć laboratoryjnych; 

PZZK_10 TK_07 

laboratoria 

D – sprawdzian pisemny 
wiedzy; F – dyskusja 
podczas zajęć 
laboratoryjnych; 

PZZK_11 TK_01 

laboratoria 

D – sprawdzian pisemny 
wiedzy; F – dyskusja 
podczas zajęć 
laboratoryjnych; 

 
 

2. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS)  
 

Nazwa modułu (przedmiotu): Chemia związków kompleksowych 

Forma aktywności 
Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności 

* 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 45 

Przygotowanie do zajęć  25 

Opracowanie wyników z prac laboratoryjnych 10 

Czytanie literatury na wskazany temat 10 
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Przygotowanie do egzaminu  30 

SUMA GODZIN 120 

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 
(PRZEDMIOTU) 

4 

 

3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe 
a) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego 

udziału nauczycieli akademickich 
2 

b) Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, 
takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe 
2 

 
4. Kryteria oceniania (określenie akceptowalnego poziomu zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji) 

 
EGZAMIN (max 100 punktów) 

5 pytań otwartych (max 40 punktów) 

20 pytań testowych (max 40 punktów) 

Ocena z proseminarium (max 10 punktów - bdb 10pkt, db+ 8pkt, db 6pkt dst+ 4pkt dst 2pkt) 

Ocena z laboratorium (max 10 punktów - bdb 10pkt, db+ 8pkt, db 6pkt dst+ 4pkt dst 2pkt) 

Zaliczenie od 55 punktów 

  dst+  65 punktów 

  db  75 punktów 

  db+ 85 punktów 

  bdb 95 punktów 

 

Symbol  
efektów  
kształcenia*  

Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i 
potwierdzeniu osiągnięcia efektów 
kształcenia student potrafi:  

Kryteria oceniania (określenie akceptowalnego 
poziomu) 
 
Student: 

PZZK_01 
syntezować związki kompleksowe  1) poprawnie dobiera parametry reakcji, ilości 

substratów, temperaturę, katalizator itp. 
2) potrafi przeprowadzać reakcje 

wieloetapowe 
3) uzyskuje preparat z maksymalnie dużą 

wydajnością 

PZZK_02 
stosować nomenklaturę związków 
kompleksowych 

1) potrafi poprawnie ustalać kolejność 
ligandów w nazwie kompleksu 

2) poprawnie nazywa związki kompleksowe w 
tym związki chelatowe zgodnie z najnowszą 
nomenklaturą  

PZZK_03 
określać budowę związków 
kompleksowych na podstawie ich 
właściwości 

1) wykorzystuje różne metody analityczne do 
określenia budowy związków 
kompleksowych  

2) na podstawie reaktywności potrafi określić 
budowę związku koordynacyjnego 

PZZK_04 
określić właściwości i zastosowanie 
związków kompleksowych 

1) opisuje właściwości związków 
koordynacyjnych pierwiastków bloku s, p, 
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pierwiastków bloków s, p, d, f d i f 
2) zna zastosowanie związków 

koordynacyjnych pierwiastków bloku s, p, d 
i f w procesach biologicznych i przemyśle 

PZZK_05 
stosować odpowiednie techniki do 
charakterystyki związków 
kompleksowych  

1) zna i potrafi zastosować proste i złożone 
techniki analityczne stosowane w chemii 
związków kompleksowych 

2) potrafi scharakteryzować pod względem 
właściwości, reaktywności i budowy 
otrzymany preparat 

PZZK_06 
korzystać za źródeł literaturowych, w 
tym anglojęzycznych 

1) znajduje najnowsze publikacje dotyczące 
związków kompleksowych i ich 
zastosowania 

2) opracowuje pozyskane informacje w formie 
krótkiego sprawozdania. 

PZZK_07 
opracowywać procedurę 
otrzymywania zadanych preparatów   

1) z danych literaturowych potrafi wyszukać 
podstawowe informacje niezbędne do 
prawidłowego przeprowadzenia syntezy 
zadanych związków 

2) samodzielnie dobiera ilości substratów 
potrzebnych do reakcji oraz ustala warunki 
jej przeprowadzania 

PZZK_08 
samodzielnie prowadzić i kontrolować 
przebieg eksperymentu chemicznego  

1) potrafi na podstawie opisu przeprowadzić 
doświadczenie 

2) kontroluje przebieg reakcji z zachowaniem 
wszelkich środków bezpieczeństwa 

3) jest świadom ewentualnych zagrożeń 

PZZK_09 
interpretować wyniki badań i 
opracowywać raport z wykonanego 
ćwiczenia 

1) interpretuje i wyciąga wnioski z 
przeprowadzonych reakcji oraz badań 
analitycznych; 

2) przygotowuje raport z wykonanego 
ćwiczenia 

PZZK_10 
realnie oceniać rzeczywisty wkład 

pracy własnej i innych członków 

zespołu w wykonanie badań i 

przygotowanie raportu 

1) potrafi przedyskutować wykonane zadanie 
laboratoryjne i wykazać ewentualne błędy 
popełnione przez zespół 

PZZK_11 
stosować zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy w laboratorium chemii 
oraz dbać o porządek na stanowisku 
pracy 

1) zna i stosuje przepisy BHP. 

 


