
 
REGULAMIN PRACOWNI ANALIZY ILOŚCIOWEJ KLASYCZNEJ 

 

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 bardzo ważnej przyczyny po 

uprzednim zwolnieniu się u swojego asystenta (nie dotyczy to krótkotrwałych przerw). 

3. Dopuszcza się tylko jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. W przypadku więcej niż jednej 

nieobecności nieusprawiedliwionej Student nie otrzyma zaliczenia z przedmiotu.  

(Regulamin studiów: rozdział IV §23 ust.3). 
4. Spóźnienia będą skutkowały niższą liczbą punktów za ćwiczenie. 

5. Nie można odrabiać nieobecności  nieusprawiedliwionych oraz wykonywać  analiz z innymi  grupami. 

6. Usprawiedliwienie nieobecności powinno nastąpić na najbliższej pracowni po ustaniu przyczyny tej 

nieobecności. Odrabianie nieobecności usprawiedliwionej będzie możliwe po przedstawieniu 

zwolnienia lekarskiego lub innej ważnej przyczyny losowej Prowadzącemu ćwiczenia. Termin i forma 

odróbki będą ustalane indywidualnie. 

7. Pracownia trwa 10 tygodni. Student ma obowiązek wykonać wszystkie analizy w tygodniu, w którym 

się odbywają lub w innym ustalonym terminie. 

 

II. Zasady oceniania Studentów. 
 

1. Ćwiczenia przebiegają według Planu ćwiczeń. 

2. Studenci na każdych ćwiczeniach wypełniają Kartę pracy 

3. Od 3 pracowni Studenci są oceniani.  

4. Sprawdzana jest praca własna Studenta (przygotowanie do ćwiczeń) w formie testu z 10 krótkich pytań 

lub zdań do uzupełnienia. Zagadnienia są podane pod tematem ćwiczenia. 

5. Od 3 ćwiczenia Studenci samodzielnie wykonują analizy przewidziane w planie ćwiczeń. Za 

wykonanie analizy miareczkowej obowiązuje ocena w zależności od popełnionego błędu oznaczenia. 

Wykonanie analizy wagowej – opis ocenianych aktywności znajduje się pod tematem ćwiczenia. 

6. W ocenie opisu ćwiczenia na Karcie pracy będzie brane pod uwagę:  

1. Poprawność obliczeń.  

2. Prawidłowe jednostki.  

3. Prawidłowa reakcja będąca podstawą oznaczenia. 

4. Prawidłowość zaokrągleń i estetyka wykonania opisu. 

7. W sytuacji, gdy Student popełnił błąd większy niż dopuszczony dla danej analizy ma możliwość 

jednokrotnej powtórki, a ocena będzie średnią z dwóch powtórzeń. 

8. W ramach obserwacji Asystenci oceniają: punktualność, poprawność wykonywanych czynności 

analitycznych, umiejętność pracy w grupie, stosunek do kolegów i osób prowadzących zajęcia, 

odpowiednie zachowanie na pracowni, utrzymywanie w porządku stanowiska pracy i przestrzeganie 

przepisów BHP, Regulaminu pracowni. 

9. Za każde ćwiczenie można uzyskać 42 pkt. Ocena średnia z pracowni z analizy ilościowej klasycznej 

będzie średnia z ocen za poszczególne ćwiczenia.  

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 na Karcie pracy wynik analiz, ich opis wraz  

z obliczeniami do oceny. 

3. W czasie zająć 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 poinformowanie 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 zanieczyszczania 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 destylowaną i pozostawić wodę 

destylowaną 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 pracownię na końcu, po uzyskaniu zgody asystenta technicznego. 

12. Następujące  odczynniki  i roztwory  należy  wylewać  do specjalnie  przygotowanych   pojemników:  

a) roztwory  i osady zawierające  związki  baru;  

b) 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. Nieprzestrzeganie  w/w wytycznych  będzie  sankcjonowane przez prowadzącego ćwiczenia 

16. 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 

„Portal Studenta”. 
 

IV. Obowiązki dyżurnego. 
 

Przed rozpoczęciem każdych zajęć starosta grupy ćwiczeniowej wyznacza dyżurnych (2 osoby), którzy 

wpisują się do grafika dyżurów. Do obowiązków dyżurnego po zakończeniu ćwiczeń należy: 

a) sprawdzanie  porządku  na pracowni  i w pokoju  wagowym,  

b) ścieranie  tablicy,  

c) ustawianie  używanych  odczynników   na ich miejsca,  

d) kontrola  stanu wody destylowanej  w zbiornikach,  

e) wietrzenie  pracowni.  

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

powinni: 

a) zamknąć  okna,  

b) sprawdzić  zawory  gazowe  (kurki  z gazem),  

c) sprawdzić  zamknięcie  kranów  z wodą  wodociągową   i destylowaną,  

d) 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 lub 

Kierownika pracowni. 


