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Rok akademicki 2015/2016, semestr letni
1. Zajęcia seminaryjne są obowiązkowe.
2. Nieobecnośd na zajęciach należy usprawiedliwid prowadzącemu maksymalnie do 5 dni od dnia ustania
przyczyny nieobecności.
3. Pierwsze dwie godziny zajęd obejmują powtórzenie wiadomości z chemii organicznej z zakresu szkoły
średniej.
4. Na pozostałych zajęciach realizowany będzie materiał z chemii organicznej opracowany w formie list
zadao dostępnych na stronie internetowej Dydaktyki Organicznej http://do.chem.uni.wroc.pl. Obowiązuje
znajomośd materiału przerabianego na wykładach z chemii organicznej oraz następujących podręczników:
 K. P. C. Vollhardt, N. E. Schore, "Organic Chemistry Structure and Function", W. H. Freeman and Company,
New York 2007.
 J. McMurry, "Chemia organiczna", PWN, Warszawa 2003.
 J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, "Organic Chemistry", Oxford University Press, New York,
2001. (i polskie tłumaczenie tego podręcznika, WNT, 2009/2010).
5. Przed przystąpieniem do zajęd seminaryjnych studenci zobowiązani są do zapoznania się
z obowiązującym materiałem listy zadao i samodzielnego rozwiązania wszystkich zadao z niżej
wymienionych list. Listy te dostępne są na stronie www: http://do.chem.uni.wroc.pl
Lista 1 – Stereochemia,
Lista 2, 2a – Reakcje addycji, reakcje Dielsa-Aldera,
Lista 3 – Reakcje substytucji, addycji i eliminacji,
Lista 4 – Reakcje addycji nukleofilowej
Lista 5 – Cukry i aminokwasy
6. W trakcie semestru przeprowadzonych zostanie 6 kolokwiów, stanowiące podstawę zaliczenia
przedmiotu. Wszystkie kolokwia są pisemne. Z każdego kolokwium można uzyskad maksymalnie
20 punktów. Obejmują one następujący materiał:
Kolokwium 1 – powtórzenie wiadomości z chemii organicznej z zakresu szkoły średniej
Kolokwium 2 – po liście 1
Kolokwium 3 – po liście 2
Kolokwium 4 – po liście 3
Kolokwium 5 – po liście 4

Kolokwium 6 – po liście 5
Na każdym kolokwium obowiązuje również materiał z wcześniej przerobionych list.
7. Nieobecnośd na kolokwium należy usprawiedliwia jak w pkt. 2. Prowadzący ustala wówczas ze studentem
inny termin umożliwiający przystąpienie do kolokwium.
8. Nieusprawiedliwiona nieobecnośd na kolokwium skutkuje uzyskaniem zera punktów.
9. Na podstawie otrzymanej sumarycznej liczby punktów zostaje wystawiona ocena koocowa według
następującej punktacji:
bardzo dobry > 100,5
dobry plus 90,5 – 100
dobry 80,5– 90
dostateczny plus 70,5 – 80
dostateczny 60,5 - 70
niedostateczny 0 – 60
10. Dodatkowo dla osób chcących poprawid swoją ocenę przewidziane jest kolokwium 7. Obejmowad
będzie ono materiał ze wszystkich list zadao przerobionych na seminarium. Uzyskane na tym kolokwium
punkty (maksymalnie 20) zostaną dodane do sumy punktów uzyskanych z kolokwiów 1 – 6. Do kolokwium
tego mogą przystąpid studenci pragnący poprawid swoją ocenę. Obecnośd na tym kolokwium jest
nieobowiązkowa.

