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Regulamin laboratorium chemicznego
I. Przepisy porzàdkowe
1. Studenci majà obowiàzek przestrzegaç regulaminu pracowni.
2. Na pracowni´ nale˝y przynosiç fartuch laboratoryjny, okulary ochronne, r´kawiczki jednorazowe, wodoodporny pisak do pisania na szkle, Êcierk´, r´cznik, myd∏o i Êrodki do mycia szk∏a laboratoryjnego.
3. Przed przystàpieniem do çwiczeƒ studenci podpisujà list´ obecnoÊci.
4. Studenci solidarnie odpowiadajà za ewentualne zniszczenia. Warunkiem uzyskania wpisu w indeksie jest uregulowanie nale˝noÊci za zniszczone szk∏o laboratoryjne.
5. Brakujàcy sprz´t i odczynniki chemiczne sà wydawane przez laboranta.
6. Wszystkie sprawy dotyczàce zaj´ç i ich zaliczenia sà realizowane w czasie zaj´ç laboratoryjnych.
7. Studenci powinni byç przygotowani teoretycznie do çwiczeƒ. Dlatego te˝
przed wykonaniem analiz b´dà przeprowadzane krótkie testy sprawdzajàce
przygotowanie teoretyczne.
8. åwiczenia nieskoƒczone w trakcie zaj´ç mo˝na dokoƒczyç na nast´pnych zaj´ciach.
9. Harmonogram wystawiania naczyƒ na analizy jest umieszczony w gablocie.
Wystawiane naczynia powinny byç czyste i odpowiednio oznakowane.
10. Studenci pe∏nià dy˝ury porzàdkowe w grupach, pracujàcych przy jednym stole,
w ustalonej wczeÊniej kolejnoÊci. Dy˝urni majà obowiàzek m.in. uporzàdkowaç
sal´ laboratoryjnà po zakoƒczeniu zaj´ç. Dy˝urni opuszczajà pracowni´ ostatni.
11. Zaj´cia na pracowni odbywajà si´ wed∏ug planu. Pierwsze dwie godziny sà
przeznaczone na çwiczenia rachunkowo-seminaryjne i wprowadzenie do çwiczeƒ laboratoryjnych lub na kolokwia.
12. åwiczenia laboratoryjne studenci wykonujà samodzielnie.
13. Wa˝enie na wagach analitycznych oraz pehametria sà wykonywane w grupach 6-osobowych wed∏ug ustalonego planu.
II. Zasady bezpieczeƒstwa i organizacji pracy
1. Studenci sà zobowiàzani do przestrzegania zasad BHP i znajomoÊci zasad
udzielania pierwszej pomocy. Zasady te sà wywieszone w sali laboratoryjnej
oraz do∏àczone do niniejszego Regulaminu.
2. Studenci majà obowiàzek zachowaç porzàdek podczas pracy w laboratorium.
CzystoÊç i porzàdek na sali kontrolujà dy˝urni.
3. Studentom zabrania si´:
– jedzenia, picia, ˝ucia gumy, palenia tytoniu oraz u˝ywania telefonów komórkowych w sali çwiczeƒ;
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– wykonywania jakichkolwiek doÊwiadczeƒ niezwiàzanych z tematem çwiczeƒ, tzn. takich, które nie sà opisane i zalecane do wykonania w niniejszym skrypcie;
– przenoszenia na sto∏y laboratoryjne odczynników, które sà do dyspozycji
wszystkich studentów pracujàcych na sali; z tymi odczynnikami nale˝y
pracowaç w miejscu, w którym si´ znajdujà (na pó∏kach lub pod wyciàgami na koƒcu sali);
– samodzielnego zapalania palników.
4. Studentom nakazuje si´:
– nosiç odzie˝ ochronnà (fartuch laboratoryjny) w sali çwiczeƒ;
– pracowaç wy∏àcznie pod wyciàgiem, je˝eli jest to zalecane podczas przeprowadzania eksperymentu;
– zachowaç szczególnà ostro˝noÊç podczas ogrzewania roztworów, czy rozcieƒczania st´˝onych roztworów kwasów czy zasad;
– utrzymywaç swoje miejsce pracy (stó∏ laboratoryjny i jego otoczenie, ∏àcznie
z salà çwiczeƒ) w porzàdku i czystoÊci;
– usuwaç roztwory soli metali ci´˝kich oraz roztwory zawierajàce ciecze organiczne do odpowiednich pojemników, a nie do zlewu;
– umyç d∏onie przed ka˝dym wyjÊciem z laboratorium;
– niezw∏ocznie zawiadomiç asystenta, przebywajàcego w sali çwiczeƒ, o zdarzeniu gro˝àcym studentom utratà zdrowia.
5. Studenci majà obowiàzek oszcz´dzaç: odczynniki laboratoryjne, gaz, energi´
elektrycznà, wod´ oraz szk∏o i sprz´t laboratoryjny.
III. Sposób wydawania i zaliczania analiz
1. Analizy sà wydawane na poczàtku zaj´ç w naczyniach przygotowanych (wystawionych) na poprzednich zaj´ciach.
2. Warunkiem zaliczenia analizy jest w∏aÊciwe jej wykonanie oraz opisanie w zeszycie laboratoryjnym. Niepoprawnie wykonanà analiz´ (z du˝ym b∏´dem)
mo˝na poprawiaç tylko raz.
3. Wynik oznaczenia iloÊciowego musi byç wartoÊcià Êrednià z co najmniej
dwóch równolegle wykonanych oraz dostatecznie zgodnych analiz.
4. Oddawany do zaliczenia opis çwiczenia musi podpisaç dy˝urujàcy na sali asystent.
5. Je˝eli asystent uzupe∏ni opis çwiczenia swoimi uwagami, wszelkie poprawki
nale˝y wpisywaç poni˝ej wpisu. Nie wolno poprawiaç raz ocenionej treÊci.
Zeszyt z zaliczeniami nale˝y zachowaç do koƒca semestru. W∏aÊciwie wykonanà analiz´ potwierdza wpis ZAL lub ocena. Analiz´ do poprawienia (nale˝y powtórnie przygotowaç naczynie na analiz´) oznacza wpis NZAL. Analiz´ niezaliczonà (ocenionà negatywnie) oznacza wpis NDST.
IV. Warunki zaliczenia pracowni
Wersja „Ma∏a”. Zaliczenie çwiczeƒ, potwierdzone wpisem w indeksie, otrzymuje si´ po:
a) uzyskaniu minimum 25 punktów z testów przeprowadzanych podczas çwiczeƒ seminaryjno-rachunkowych;
b) poprawnym wykonaniu çwiczeƒ wst´pnych.
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Testy. W semestrze odb´dzie si´ 5 testów, z ka˝dego z nich mo˝na uzyskaç maksymalnie 10 punktów. Studenci, którzy uzyskajà mniej ni˝ 25 punktów, majà szans´ otrzymaç zaliczenie po napisaniu testu poprawkowego z ca∏ego materia∏u.
Wersja „Du˝a”. Zaliczenie çwiczeƒ, potwierdzone wpisem w indeksie, otrzymuje si´ po:
a) uzyskaniu minimum 75 punktów z kolokwiów i testów;
b) zaliczeniu wszystkich çwiczeƒ laboratoryjnych;
c) rozliczeniu si´ za zniszczone szk∏o laboratoryjne.
Kolokwia i testy. W trakcie zaj´ç b´dà przeprowadzone 2 kolokwia po 50 punktów i 5 testów po 10 punktów. Student uzyskuje 0 punktów z kolokwium w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci. NieobecnoÊç mo˝na usprawiedliwiç
wy∏àcznie na podstawie zwolnienia lekarskiego okazanego nie póêniej ni˝ tydzieƒ
po zakoƒczeniu choroby. Studenci, którzy nie uzyskajà wymaganego minimum
75 punktów, mogà napisaç kolokwium poprawkowe z ca∏oÊci materia∏u.
Ocena koƒcowa jest wyznaczana na podstawie sumy uzyskanych punktów,
w nast´pujàcy sposób:

Liczba punktów
Ocena
wersja „Ma∏a”

wersja „Du˝a”

45–50
40–44
35–39
30–34
25–29
poni˝ej 25

136–150
121–135
106–120
91–105
75–90
poni˝ej 75

5
4+
4
3+
3
2

Dodatkowo ocen´ podwy˝sza (o 7 punktów) bezb∏´dne zaliczenie wszystkich
analiz za pierwszym razem.

