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REGULAMIN PRZEDMIOTU  

CHEMIA ORGANICZNA DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU 

FARMACEUTYCZNEGO UMW WE WROCŁAWIU (150 godzin ćwiczeń, 60 godzin 

wykładów) w roku akademickim 2019/ 2020 

 

PROGRAM ĆWICZEŃ 

Program ćwiczeń z chemii organicznej obejmuje wykonanie jedenastu zadań 

praktycznych i zdanie czterech kolokwiów. 

 

Zadania praktyczne dzielą się na: 

 

Zadania wstępne: (cztery zadania): 

Krystalizacja z wody 

Krystalizacja z rozpuszczalnika organicznego 

Oczyszczanie rozpuszczalnika organicznego 

Destylacja wysokowrzącej substancji organicznej pod zmniejszonym ciśnieniem 

 

Zadania preparatywne: wykonanie pięciu syntez prostych (jedno- lub dwuetapowych) oraz 

jednej syntezy złożonej (co najmniej dwuetapowej) (łącznie sześć zadań preparatywnych). 

Zadania te studenci wykonują zgodnie z ustalonym przez asystenta harmonogramem. 

 

Zadania analityczne: w programie ćwiczeń przewidziane jest jedno zadanie analityczne, 

polegające na identyfikacji nieznanego związku organicznego dla którego dostępne będzie 

widmo 1H NMR. 

 

Zalecenia: 

Student zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z podstawami teoretycznymi oraz przepisami 

preparatywnymi dotyczącymi wykonywanego procesu oraz umieć poprawnie złożyć 

odpowiednią aparaturę. 

W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego przygotowania studenta asystent ma prawo 

wstrzymać wykonywanie zadania. 

Osoby posiadające nieobecność usprawiedliwioną odrabiają ją w porozumieniu z opiekunem 

swojej grupy. 

 

Kolokwia: 

 

Kolokwium wstępne: 

 

Do kolokwium wstępnego obejmującego podstawowe metody oczyszczania i rozdzielania 

związków organicznych wymagana jest znajomość następujących zagadnień: 

1. podstawowe elementy sprzętu laboratoryjnego i zasady jego montowania 

2. zasady rysowania schematów aparatury 



3. dobór sposobu oczyszczania w zależności od właściwości związku i zanieczyszczeń 

4. destylacja: podstawy teoretyczne (równowagi fazowe ciecz-para układów 

dwuskładnikowych), techniki destylacji (prosta, frakcyjna, z parą wodną, pod obniżonym 

ciśnieniem), pojęcie azeotropu, zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania destylacji 

5. ekstrakcja - podstawy teoretyczne (prawo podziału Nernsta), zasady przeprowadzania 

procesu w zależności od układu (ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe), aparatura stosowana  

w ekstrakcji jednokrotnej i ciągłej; dobór rozpuszczalników do ekstrakcji: polarność  

i właściwości kwasowo-zasadowe związków a ich rozpuszczalność w różnych 

rozpuszczalnikach; mieszalność cieczy; gęstość cieczy a kolejność faz w rozdzielaczu. 

6. usuwanie wody z roztworów i cieczy organicznych - metody usuwania wody, środki 

suszące i ograniczenia w ich stosowaniu 

7. krystalizacja: podstawy fizykochemiczne procesu, dobór rodzaju i ilości rozpuszczalnika 

do krystalizacji, ogrzewanie pod chłodnicą zwrotną: aparatura i zasady bezpieczeństwa 

8. sączenie: techniki sączenia na zimno i gorąco, zasady bezpieczeństwa, typy lejków  

i sączków oraz ich zastosowanie 

9. chromatografia w układzie ciecz-ciało stałe: typowe techniki (kolumnowa, 

cienkowarstwowa) i ich stosowalność, typowe fazy stacjonarne, eluenty i ich dobór, szereg 

eluotropowy, współczynnik retencji 

10. metody oceny czystości związków organicznych: oznaczanie temperatur topnienia  

i wrzenia 

11. metody oczyszczania i osuszania powszechnie stosowanych rozpuszczalników 

organicznych (aceton, etanol, metanol, chloroform, eter dietylowy, octan etylu) 

12. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym oraz bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego 

 

Kolokwium z zakresu preparatyki związków organicznych: 

 

Do kolokwium z zakresu preparatyki związków organicznych wymagana jest znajomość niżej 

wymienionych zagadnień: 

 

1. Wiązania chemiczne w związkach organicznych (delokalizacja, efekt indukcyjny, efekt 

mezomeryczny). 

2. Karbokationy, karboaniony, wolne rodniki, karbeny 

3. Kwasy i zasady w chemii organicznej 

4. Substytucja elektrofilowa i rodnikowa  

a) Ogólny mechanizm substytucji elektrofilowej w związkach aromatycznych 

b) Wpływ kierujący podstawników: efekt indukcyjny i mezomeryczny (benzen i jego 

pochodne, naftalen, pirydyna). 

c) Elektrofilowe reakcje nitrowania, sulfonowania, halogenowania, alkilowania i acylowania 

(reakcja Friedela-Craftsa): 

- budowa i metody generowania czynników elektrofilowych (w tym karbokationów i 

karbenów) 

- mechanizm ww. reakcji 

- zakres zastosowania ww. reakcji (jakie związki im ulegają a jakie nie) 



- trwałość karbokationów, hiperkoniugacja 

d) Nitrowanie i halogenowanie rodnikowe (mechanizm, metody generowania wolnych 

rodników, selektywność, trwałość wolnych rodników). 

e) Reakcje kwasu azotowego(III) HNO2 z aminami: 

- czynnik elektrofilowy w reakcji nitrozowania 

- mechanizm nitrozowania, powstawanie soli diazoniowych 

- zależność przebiegu reakcji od rzędowości aminy 

- zależność przebiegu reakcji od rodzaju aminy (aromatyczna czy alifatyczna) 

f) Reakcje soli diazoniowych: 

- struktura jonu diazoniowego, 

- wymiana grupy diazoniowej na atom fluorowca lub grupę CN (reakcja Sandmayera) 

- reakcje sprzęgania z aminami i fenolami: 

- barwniki azowe, izomeria wiązania azowego, 

- zależność przebiegu reakcji od pH 

5. Substytucja nukleofilowa oraz reakcje prostej addycji i eliminacji 

- nukleofile, 

- mechanizmy SN1, SN2 oraz ich stereochemia 

- reakcje substytucja nukleofilowej w cząsteczkach halogenków alkilowych i alkoholi 

a) Reakcje eliminacji 

- mechanizmy E1, E2 oraz ich stereochemia, reguły Zajcewa i Hoffmanna 

- konkurencja między reakcjami SN1, SN2, E1, E2.  

b) Reakcje addycji elektrofilowej i nukleofilowej: 

- addycja do wiązań C=C, reguła Markownikowa 

-addycja do grupy karbonylowej: iminy, enaminy, cyjanohydryny, acetale, hemiacetale itp. 

c) Reakcje Grignarda i Wittiga 

d) Reakcje substytucji nukleofilowej w grupie acylowej: 

- czynniki acylujące i ich reaktywność, budowa jonu acylowego 

- pochodne kwasów karboksylowych (halogenki acylowe, bezwodniki, estry, amidy, nitryle, 

ich wzajemne przekształcenia 

e) Otrzymywanie i mechanizm tworzenia eterów poprzez: 

- odwadnianie alkoholi 

-reakcję z diazometanem 

- działanie halogenopochodnych na alkoholany lub fenolany (reakcja Williamsona) 

f) Substytucja nukleofilowa w związkach aromatycznych węglowych i heterocyklicznych: 

-warunki i mechanizmy 

- benzyn 

6. Rreakcje kondensacji, przegrupowania, utleniania i redukcji 

a) Pojęcie enolu, związki ulegające enolizacji. Mechanizm reakcji enolizacji w środowisku 

kwaśnym i zasadowym. Kwasowość atomów wodoru w związkach organicznych. 

b) Kondensacja aldolowa –mechanizm. Kondensacja „mieszana”. 

c) Kondensacje Claisena i Dieckmanna –mechanizm, czynniki wpływające na przebieg 

reakcji. 

d) Reakcja Perkina –mechanizm, warunki reakcji. 

e) Reakcja Cannizzaro –mechanizm. 

f) Kondensacja Knoevenagla, kondensacja Doebnera, kondensacja benzoinowa, reakcja 

Skraupa. 

g) Kwas malonowy, acetylooctowy i cyjanooctowy, reaktywność pochodnych i zastosowanie 

w syntezie 



h) Addycja sprzężona 1,4. Reakcja Michaela 

i) Reakcja Dielsa-Aldera. Mechanizm, efekty stereochemiczne. 

j) Reakcje przegrupowania. Przegrupowanie pinakolonowe, Hofmanna, Curtiusa, Lossena 

oraz Beckmanna. 

k) Utlenianie i redukcja wiązań wielokrotnych C-C 

l). Utlenianie wiązań C-H 

m) Redukcja wiązań pojedynczych i wielokrotnych węgiel-heteroatom. Zastosowanie

 wodorków kompleksowych 

n) Utlenianie heteroatomów i redukcja wiązań heteroatom-heteroatom 

7. Metody syntezy związków heterocyklicznych 

8. Reakcje i procesy zachodzące w trakcie syntez przewidzianych do wykonania na 

ćwiczeniach laboratoryjnych z chemii organicznej dla Studentów II roku Farmacji. 

 

Kolokwium z zakresu analizy związków organicznych, część pierwsza  

 

Do tego kolokwium wymagana jest znajomość następujących zagadnień: 

 

1. Zasady wykonywania jakościowej analizy elementarnej związków organicznych 

(wykrywanie H, N, X, S, P), ustalenie empirycznego i rzeczywistego wzoru związku, obliczanie 

ekwiwalentu wiązań podwójnych 

2. Zastosowanie metod spektroskopowych (IR, UV, NMR, MS) do ustalania struktury  

i identyfikacji związków organicznych 

 

Kolokwium z zakresu analizy związków organicznych, część druga: 

 

Do tego kolokwium wymagana jest znajomość następujących zagadnień: 

 

1. Określanie grupy rozpuszczalności badanego związku 

2. Wykrywanie i charakterystyka grup funkcyjnych 

3. Klasyczne metody identyfikacji nieznanej substancji organicznej, pochodne krystaliczne, 

oznaczanie parametrów fizykochemicznych 

 

LITERATURA PODSTAWOWA: 

 

A. Vogel „Preparatyka organiczna”, WNT Warszawa 2006 r. 

J. McMurry "Chemia Organiczna" PWN Warszawa 2003 r. 

Praca zbiorowa „Skrypt - Preparatyka Organiczna”, UM Wrocław 2014 r. 

Praca zbiorowa „Skrypt do ćwiczeń z chemii organicznej”, AM Wrocław 1991 r. 

Z. Jerzmanowska „Analiza jakościowa związków organicznych” Łódź 1962 r. 

R. Silverstein i wsp. „Spektroskopowe metody identyfikacji związków organicznych”, PWN 

Warszawa 2008 r. 

R. Morrison, R. Boyd, “Chemia Organiczna”, PWN Warszawa 2012 r. 

B. Bobrański „Chemia Organiczna” PWN Warszawa 1992 r. 

  



WARUNKI ZALICZENIA 

Semestr ZIMOWY: 

 

1. Obecność i aktywny udział w ćwiczeniach.  

2. Poprawne wykonanie czterech (4) zadań dotyczących różnych technik oczyszczania 

związków organicznych oraz wykonanie jednej (1) syntezy prostej związku organicznego. 

Tematy zadań praktycznych oraz szczegółowe warunki ich zaliczenia są przedstawione  

w regulaminie pracowni.  

3. Rozliczenie się z pobranego indywidualnie szkła i sprzętu laboratoryjnego. 

 

Semestr LETNI: 

 

1. Obecność i aktywny udział w ćwiczeniach.  

2. Poprawne wykonanie pięciu (5) syntez związków organicznych (cztery syntezy proste i jedna 

wieloetapowa) oraz identyfikacja jednego (1) związku organicznego metodami klasycznymi 

(określenie grup funkcyjnych, synteza pochodnych krystalicznych) oraz spektroskopowymi. 

Tematy zadań praktycznych oraz szczegółowe warunki ich zaliczenia są przedstawiona  

w regulaminie pracowni. 

3. Rozliczenie się z pobranego indywidualnie szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz szafek 

laboratoryjnych. 

4. Zaliczenie wszystkich kolokwiów przewidzianych w programie przedmiotu Chemia 

Organiczna: 

 

Terminy dla kolokwiów 1, 2, 3, 4 studenci ustalają z prowadzącymi swoich grup 

ćwiczeniowych, u których później zdają w/w kolokwia. W przypadku nie zaliczenia kolokwium 

w pierwszym terminie studentowi przysługuje jeden dodatkowy termin poprawkowy  

u asystenta prowadzącego grupę. Kolokwia 3 i 4 mogą być zdawane łącznie. 

W przypadku niezaliczenia któregokolwiek kolokwium przewidzianego w programie 

przedmiotu Chemia Organiczna student ma prawo do zdawania kolokwiów dopuszczających 

zgodnie z Regulaminem Studiów UMW we Wrocławiu obowiązującym w roku akademickiego 

2019/2020. 

Termin kolokwium dopuszczającego jest ustalany bezpośrednio z Kierownikiem Katedry  

dr hab. Marcinem Mączyńskim zgodnie z Regulaminem Studiów UMW we Wrocławiu 

obowiązującym w roku akademickim 2019/2020. 

Nieobecność usprawiedliwiona nie powoduje utraty terminu kolokwium dopuszczającego, 

natomiast nieobecność nieusprawiedliwiona równoznaczna jest z otrzymaniem oceny 

niedostatecznej. 

W przypadku niezaliczenia kolokwium z powodu nieobecności usprawiedliwionej, student 

zobowiązany jest przystąpić do kolokwium niezwłocznie po dacie zakończenia zwolnienia 

lekarskiego. 

 

WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie uzyskanie zaliczenia semestru III i IV, 

zaliczenie wszystkich kolokwiów oraz zdanie egzaminu teoretycznego.  

 


