
REGULAMIN PRACOWNI CHEMII ANALITYCZNEJ 

Analityka Medyczna 

 

I. Frekwencja studentów na ćwiczeniach 

1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. 

2. Ćwiczenia rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonej godzinie (bez kwadransa 

akademickiego) sprawdzeniem listy obecności. Lista ta może być również sprawdzona o 

godzinie zakończenia pracowni. Nieobecność studenta w czasie sprawdzania tej listy 

równać się będzie nieobecności nieusprawiedliwionej. Pracownię można wyjątkowo 

opuścić wcześniej z b. ważnej przyczyny po uprzednim zwolnieniu się u swojego 

asystenta (nie dotyczy to krótkotrwałych przerw). 

3. Nie można odrabiać nieobecności nieusprawiedliwionych oraz wykonywać analiz z 

innymi grupami. 

4. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić na najbliższej pracowni po ustaniu 

przyczyny tej nieobecności. 

5. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (z powodu choroby odnotowanej 

zwolnieniem lekarskim lub z innych zasadnych przyczyn), student może odpracować 

opuszczone pracownie w innym terminie (w czasie nie dłuższym niż 2 tyg. od końca 

zwolnienia lekarskiego). Wymaga to zgody asystenta prowadzącego oraz asystentów z 

pracowni, na której maja być ćwiczenia odpracowane. Liczba nieobecności 

usprawiedliwionych nie może przekraczać 20% liczby zajęć (2 ćwiczenia). Nie można 

mieć ani jednej nieobecności nieusprawiedliwionej. 

6. Pracownia trwa przez 10 tygodni (10 ćwiczeń). 

7. W ramach przedmiotu chemia analityczna odbywają się wykłady (15 godzin tj. 8 

spotkań), ćwiczenia (10 spotkań po 4 godziny), seminaria (10 spotkań po 2 godziny).  

8. Studenci powinni zapoznać się z sylabusem przedmiotu, kartą oceny, formą raportu ze 

zleconego zadania oraz warunkami zaliczenia przedmiotu. 

 

II. Warunki uzyskania zaliczenia przedmiotu 

1. Ocena z przedmiotu chemia analityczna obejmuje: 

seminaria (5 zaliczeń po 5 pkt)=25 pkt 

ćwiczenia laboratoryjne (5 testów po 10 pkt, 50pkt za wykonanie 10 analizy)=100 pkt 

wykłady - egzamin pisemny 50 punktów. 

 

Obliczanie końcowej liczby punktów: 

0.2 x (seminaria + ćwiczenia) + 1.5 x (egzamin pisemny) 

 
100-95 pkt - ocena bdb (5) 

94-90 pkt - ocena ponad db (4.5) 

89-81 pkt - ocena db (4) 

80-70 pkt - ocena ponad dst. (3.5) 

69-60 pkt - ocena dst. (3) 

 

a)Seminaria 

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na co najmniej 8 z 10 spotkań oraz 

uzyskanie co najmniej 15 punktów (60%) z 25 możliwych.  

2. Student zdobywa punkty na 5 zaliczeniach (każde zaliczenie po 5 punktów, po jednym 

punkcie za jedno zrealizowane zadanie rachunkowe). 

3.  Każde zaliczenie powinno być zdane na nie mniej niż 3 punkty. W przeciwnym razie 

wymagane będą poprawy na końcu zajęć. 



4. Zaliczenia obejmują: 

- zadania rachunkowe z analizy wagowej (obliczenia stechiometryczne, obliczenia 

iloczynu rozpuszczalności, przeliczanie stężeń). 

- zadania rachunkowe z alkacymetrii (zadania stechiometryczne, zadania na pH słabych 

i mocnych elektrolitów i roztworów buforowych, stała i stopień dysocjacji). 

- zadania rachunkowe z redoksymetrii (obliczenia stechiometryczne, wzór Nernsta, 

potencjał redox). 

- zadania rachunkowe z precypitometrii (obliczenia stechiometryczne). 

- -zadania rachunkowe z kompleksonometrii i z analizy wody(obliczenia 

stechiometryczne, stała trwałości kompleksu). 

 

b) Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej 

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na co najmniej 8 z 10 spotkań oraz 

uzyskanie co najmniej 60 punktów (60%) ze 100 możliwych.  

2. Student zdobywa punkty na: 

- 5 zaliczeniach testowych (każde zaliczenie po 10 punktów) 

-10 zleconych zadaniach praktycznych (sumarycznie 50 punktów) 

 

c) Wykłady  

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na co najmniej 5 z 8 spotkań oraz 

uzyskanie co najmniej 30 punktów (60%) z 50 możliwych na egzaminie końcowym. 

 

 

III. Wykonanie analiz i sprawy porządkowe 

1. Wszystkie analizy oraz roztwory mianowane potrzebne do wykonania analiz studenci 

wykonują samodzielnie. 

2. Po wykonaniu analizy studenci przedstawiają raport z realizacji zleconego zadania.  

3. W czasie zajęć każdy student ma obowiązek dbać o porządek na swoim stanowisku 

pracy. 

4. Na pracowni oraz w pokoju wagowym przez cały czas winien być zachowany należyty 

porządek. Niedopuszczalne jest przenoszenie palników gazowych i biuret. 

5. Ważenie w pokoju wagowym powinno się odbywać zgodnie z odnośnymi instrukcjami. 

O zasadach zachowania się w pokoju wagowym studenci zostaną poinformowani 

dokładnie w stosownym czasie. 

6. Po zakończeniu ćwiczeń, biurety powinny być przemyte i napełnione wodą destylowaną. 

Butelki z roztworami oraz lejki do biuret powinny być odkładane na plastikowe tacki. 

7. Zaleca się właściwe używanie wody destylowanej – niedopuszczalne jest 

marnotrawienie wody oraz innych odczynników chemicznych, jak również 

zanieczyszczanie ich innymi substancjami. Sprzęt szklany należy w pierwszej kolejności 

myć i płukać w wodzie wodociągowej, a dopiero potem opłukać kilkakrotnie 

niewielkimi porcjami wody destylowanej. 

8. Studenci zobowiązani są dbać o swój sprzęt laboratoryjny: 

a) chronić naczynia szklane przed stłuczeniem (należy liczyć się z możliwością 

pełnej odpłatności za zniszczony sprzęt), 

b) kolby miarowe stanowią komplet z korkiem – zgubienie korka jest traktowane 

jak zniszczenie kolbki, 

c) niedopuszczalne jest zabieranie sprzętu kolegom. 

9. Odczynniki i inny sprzęt stosowany na pracowni należy po użyciu odkładać na ich stałe 

miejsca. 



10. Na koniec każdej pracowni należy swoje miejsce pracy pozostawić w należytym 

porządku. Należy szczególną uwagę zwrócić na biurety (przemyć wodą destylowana i 

pozostawić wodę destylowana w całej objętości biurety). Nie wolno opuszczać pracowni 

bez zdania stanowiska pracy dyżurnemu lub pracownikowi technicznemu. 

11. Za porządek na pracowni po zakończeniu zajęć odpowiedzialni są dyżurni wyznaczani 

co tydzień przez starostę grupy. Dyżurni opuszczają pracownie na końcu, po uzyskaniu 

zgody asystenta technicznego. 

12. Następujące odczynniki i roztwory należy wlewać do specjalnie przygotowanych 

pojemników: 

- roztwory i osady zawierające związki baru; 

- roztwory zawierające arsenian (III) sodu; 

- roztwory zawierające związki srebra. 

13. Studenci zobowiązani są przebywać na pracowni w fartuchach laboratoryjnych i 

miękkich pantoflach. Wierzchnie okrycia mają być pozostawione w szatni. Torebki oraz 

plecaki powinny być trzymane wyłącznie na wyznaczonych półkach (przy zlewach). 

14. Podczas zajęć zabronione jest używanie telefonów komórkowych. 

15. Po wykonaniu ostatnich analiz szkło laboratoryjne należy wymyć i ustawić w szafce. Po 

rozliczeniu się z pobranego szkła studenci uzyskują podpis od asystenta technicznego na 

specjalnym dokumencie i po okazaniu tego dokumentu uzyskują zaliczenie ćwiczeń 

przez asystenta dydaktycznego w systemie Wirtualnej Uczelni (aplikacja wykładowca). 

 

IV. Obowiązki dyżurnego 

1. Przed rozpoczęciem każdych zajęć starosta grupy ćwiczeniowej wyznacza dyżurnych 

(2 osoby), którzy wpisują się do grafika dyżurów. Do obowiązków dyżurnego po 

zakończeniu ćwiczeń należy: 

 sprawdzanie porządku na pracowni i w pokoju wagowym, 

 ścieranie tablicy, 

  ustawianie używanych odczynników na ich miejsce, 

 kontrola stanu wody destylowanej w zbiornikach, 

 wietrzenie pracowni. 

2. Oprócz wyżej wymienionych obowiązków dyżurni grup, które kończą w danym dniu 

ćwiczenia powinni: 

 zamknąć okna, 

 sprawdzić zawory gazowe (kurki z gazem), 

 sprawdzić zamknięcie kranów z wodą wodociągową i destylowaną,  

 położyć stołki na blaty stołów laboratoryjnych. 

 

V. Zalecenia końcowe 

1. W czasie zajęć w sprawach wykonywania analiz i stosowanych odczynników studenci 

mogą się zwracać do asystenta technicznego. 

2. W sytuacjach nieprzewidzianych regulaminem należy zwracać się do prowadzących 

ćwiczenia. 

 
Załączniki: 

1. Karty oceny realizacji zleconego zadania 

2. Karty pracy – ćwiczenia 

3. Zasady oceny wyniku końcowego analiz chemicznych 


