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Zasady oceniania  

Ocena końcowa 

Ocena końcowa będzie średnią ważoną z trzech ocen: ocena z pracy laboratoryjnej (40%), 

ocena z raportów (30%), ocena z końcowej prezentacji (30%).  

Aby zaliczyć przedmiot student musi wykonać wszystkie zaplanowane ćwiczenia, 

przedstawić raporty oraz przygotować prezentację z wybranego ćwiczenia. 

 

Na ocenę z pracy laboratoryjnej ma wpływ: 

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz regulaminu pracowni (Nieprzestrzeganie zasad 

BHP będzie skutkowało niską oceną końcową lub nawet usunięciem z zajęć!) 

- Umiejętność odpowiedniego rozplanowania pracy laboratoryjnej  

- Przygotowanie do zajęć, znajomość stosowanych technik laboratoryjnych 

- Samodzielność w czasie wykonywania eksperymentów  

- Porządek w miejscu pracy oraz dbałość o szkło i sprzęt laboratoryjny 

 

Na ocenę z raportów ma wpływ: 

- terminowość – raport powinien zostać oddany do 14 dni skończeniu ćwiczenia, w 

przeciwnym razie zostanie wystawiona ocena niedostateczna.  

- zgodność raportu z przedstawionymi wymaganiami – odpowiednia struktura tekstu, 

poprawny opis danych spektroskopowych otrzymanych związków, poprawne cytowanie 

literatury źródłowej.  

- każdy raport będzie oceniany wyłącznie jeden raz i nie ma możliwości poprawy.  
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Na ocenę z prezentacji ma wpływ: 

- odpowiednia struktura (wstęp literaturowy, wyniki, dyskusja, wnioski, cytowana literatura 

etc.) 

- kompletność prezentacji 

- sposób prezentowania 

 

Struktura raportu 

1. Karta eksperymentu 

Powinna zawierać notatki wykonywane w trakcie zajęć oraz potwierdzenie zdania szkła 

laboratoryjnego. Bez potwierdzenia zdania szkła laboratoryjnego student otrzymuje ocenę 

niedostateczną za dane sprawozdanie.  

2. Wstęp literaturowy 

Krótkie wprowadzenie w tematykę z odniesieniem do odpowiednich pozycji literaturowych 

(0,5-1 strona A4).  

3. Część eksperymentalna  

Część eksperymentalna powinna zawierać równania wszystkich przeprowadzanych reakcji 

chemicznych oraz techniczny opis przeprowadzonych eksperymentów razem z obserwacjami, 

ilościami reagentów i produktów oraz wydajnościami. Opis ewentualnych problemów i jak 

sobie z nimi poradzono. Do tego należy umieścić tutaj wszystkie dane fizykochemiczne oraz 

spektroskopowe dla otrzymanych związków razem odniesieniem do wartości literaturowych. 

W przypadku widm NMR należy przypisać sygnały, umieścić opis widma (sugerowany 

format: ACS).  

4. Wnioski i podsumowanie 

Wnioski z przeprowadzonych eksperymentów (w szczególności co można zmienić na 

przyszłość, jakie błędy popełniono i jak można ich uniknąć).  

5. Literatura  

Spis cytowanej literatury formatowany w spójny sposób (sugerowany format cytowań: ACS) 

http://pubs.acs.org/paragonplus/submission/acs_nmr_guidelines.pdf
https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/bk-2006-STYG.ch014

