
Zakres materiału obowiązujący na IV OTA 
 
Każda edycja Turnieju ma swoje hasło przewodnie. Przykładowo, hasłem edycji III (rok 
2016/17) była „Radiochemia” dla uczczenia 150. rocznicy urodzin Patronki naszego Uniwersyte-
tu, Marii Curie-Skłodowskiej. W tym roku obchodziliśmy setną rocznicę powstania czasopisma 
„Przemysł Chemiczny”. Czasopismo to od roku 1964 znajduje się na tzw. liście filadelfijskiej jako 
jedno z kilku tylko polskich czasopism. Ponadto 1 grudnia 2017, a więc w bieżącym roku szkol-
nym, przypada 150 rocznica urodzin Ignacego Mościckiego, profesora, wybitnego polskiego 
chemika, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, założyciela w/w czasopisma (po-
czątkowo pojawiającego się pod nazwą „Metan”) i prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 
1926-1939. Tak więc „Technologia Chemiczna” jako hasło przewodnie IV edycji wydaje się natu-
ralnym wyborem. 
 
Zakres materiału, który będzie obowiązywał na IV edycji OTA, to zakres określony w „Podstawie 
programowej nauczania chemii w zakresie rozszerzonym”, do której link znajduje się poniżej. 
Dodatkowo rozszerzoną wiedzę uczniowie powinni nabyć w zakresie technologii chemicznej 
związków azotu, jak również w zakresie katalizy. Katalizę stosuje się bowiem w większości pro-
cesów technologicznych. W szczególności należy zwrócić uwagę na technologiczne aspekty pro-
dukcji następujących związków: amoniaku (w tym również gazu syntezowego, wykorzystywa-
nego do jego produkcji), kwasu azotowego, mocznika, saletry amonowej i melaminy. 
 
http://www.dlanauczyciela.pl/1531,podstawa-programowa-nauczania-chemii-w-zakresie-
rozszerzonym-pdf 
 
Jednocześnie przypominamy, że od bieżącego roku szkolnego laureaci naszego Turnieju otrzy-
mają również nagrodę specjalną, którą jest indeks UMCS na dowolną specjalność realizowaną 
przez Wydział Chemii UMCS. 
 
Zalecana literatura (do opanowania podstawy programowej): 

1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2005. 
2. Z. Galus (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2013.  
3. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 2006.  
4. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2012.  
5. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa 2005.  
6. L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1999.  
7. K. M. Pazdro, Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich, zakres rozszerzony, O.E. Krzysztof 

Pazdro, Warszawa 2010.  
8. A. Persona, Chemia, Zestaw pytań zamkniętych dla licealistów i kandydatów na studia 

i kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych, Medyk, Warszawa 2013.  
9. A. Persona, J. Zygmunt-Reszko, T. Gęca, Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z peł-

nymi rozwiązaniami, Medyk, Warszawa 2011.  
10. Metody identyfikacji związków organicznych: 

www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/informator_07/Pracownie/chem_org/IZO_lab
_A.pdf 

11. Podręczniki CHEMII do Liceum Ogólnokształcącego (zakres rozszerzony). 
 
Zalecana literatura poświęcona technologii chemicznej: 

12. A. Budniok, Chemia techniczna, skrypt Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1993, rozdz. 7, 
20, 21 i 23. 

13. J. Molenda, Technologia chemiczna, WSiP, Warszawa 1997, rozdz. 15. 
14. K. Schmidt-Szałowski, M. Szafran, E. Bobryk, J. Sentek, Technologia chemiczna. Przemysł 

nieorganiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, rozdz. 11 i 12. 

http://www.dlanauczyciela.pl/1531,podstawa-programowa-nauczania-chemii-w-zakresie-rozszerzonym-pdf
http://www.dlanauczyciela.pl/1531,podstawa-programowa-nauczania-chemii-w-zakresie-rozszerzonym-pdf
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/informator_07/Pracownie/chem_org/IZO_lab_A.pdf
http://www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslinski/informator_07/Pracownie/chem_org/IZO_lab_A.pdf

