
wersja 2016 

LABORATORIUM Z CHEMII ORGANICZNEJ 

imię i nazwisko 

 
kierunek i rok studiów rok akad. nr szafki 

Nazwisko prowadzącego 

 
dzień i godzina zajęć 

 strona nazwa ćwiczenia ocena data podpis prowadzącego 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Punkty z kolokwiów + podpis prowadzącego 

 Kolokwium I 
(Oczyszczanie) 

Kolokwium II  
(SE) 

Kolokwium III  
(SN) 

Kolokwium IV  
(KP) 

Kolokwium V  
(Analiza) 

Kolokwium zaliczeniowe 

 Rozliczenie sprzętu (data i podpis) Ocena ze sprawozdań Ocena z kolokwiów Praca w laboratorium OCENA KOŃCOWA 

Uwagi na temat studenta data popis prowadzącego 

Powyższy formularz stanowi spis treści do teczki ze sprawozdaniami studenta i powinien być w niej przechowywany. Uzyskanie zaliczeń z poszczególnych 
ćwiczeń jest niezbędne do zaliczenia całego semestru. Do zaliczenia należy ponadto rozliczyć się z używanego w trakcie zajęć sprzętu. 

Poniżej podane są szablony sprawozdań odpowiednie dla poszczególnych typów ćwiczeń. Strony należy numerować na sprawozdaniach i w spisie treści. 

 Oczyszczanie (×2) szablon A 
 Oczyszczanie zaawansowane (×1) szablon B 
 Chromatografia (×1) szablon C 
 Synteza organiczna (×7) szablon F (dwie strony) 
 Mikroanalizy (×1) szablon E (wiele stron) 
 Analiza nieznanej substancji (×1) szablon D (dwie strony) 

Szablony sprawozdań są dostępne na Pracowni chemii organicznej oraz pod adresem http://do.chem.uni.wroc.pl 

Po uzyskaniu zaliczenia z semestru formularz zatrzymuje prowadzący, zaś komplet sprawozdań – student. 
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Zasady wypełniania, oddawania i oceniania sprawozdań 
 

Przed ćwiczeniem 

Sprawozdania należy wypełnić w części wskazanej na szablonie przed zajęciami. Ta 

część jest sprawdzana przez prowadzącego na początku zajęć. W przypadku stwierdzenia 

braków lub błędów student ma obowiązek je poprawić, by móc rozpocząć wykonywanie 

ćwiczenia. Zaleca się (choć nie jest to konieczne) by student przedstawił tę część prowadzącemu 

do sprawdzenia odpowiednio wcześniej, aby nie powodować opóźnień w wykonywaniu ćwiczeń, 

np. na poprzednich zajęciach czy w godzinach konsultacji (szczegóły ustala prowadzący). 

 

W trakcie ćwiczenia 

Pozostałą część należy wypełniać na bieżąco w trakcie zajęć. Pisząc sprawozdania 

należy opisywać czynności rzeczywiście wykonane przez studenta, szczególnie jeśli odbiegają 

od instrukcji. Stwierdzenie przez prowadzącego nieprawdy w opisie czynności wykonanych przez 

studenta może skutkować oceną niedostateczną ze sprawozdania.  Sprawozdanie powinno być 

czyste (należy ograniczać możliwość zanieczyszczenia w trakcie pracy) i czytelnie wypełnione. 

Po zajęciach należy przedstawić tak wypełnione sprawozdanie prowadzącemu do 

podpisu. 

 

Po ćwiczeniu 

Student ma obowiązek po wykonanym ćwiczeniu oddać prawidłowo wypełnione 

sprawozdanie wraz z preparatem – zgodnie z szablonem dla danego ćwiczenia. Termin oddania 

sprawozdania wynosi 1 tydzień od zakończenia wykonania ćwiczenia. Sprawozdania z ćwiczeń 

są oceniane. Sprawdzeniu i ocenie podlegają jedynie w pełni wypełnione sprawozdania. 

 

Uwagi dodatkowe 

1. Na ocenę mają wpływ:  

- terminowość oddania (spóźnienie obniża ocenę),  

- prawidłowość treści, schematów, mechanizmów i zapisu reakcji, 

- czytelność i staranność wykonania. 

2. Wszelkie dane literaturowe przytoczone w sprawozdaniu należy prawidłowo cytować podając 

dokładne źródło informacji. 

3. Każdy pomiar wielkości fizykochemicznych wykonany przez studenta musi być opatrzony 

numerem pomiaru na sprawozdaniu. Ponadto prowadzący może zweryfikować wykonany pomiar 

jak też otrzymany preparat. 

4. Równania reakcji należy prawidłowo zbilansować (z nielicznymi wyjątkami). 

5. Widma NMR i IR jeśli występują w ćwiczeniu należy dołączyć do sprawozdania i zinterpretować. 

6. Wydajność syntezy, szczególnie jeśli jest niższa od oczekiwań należy skomentować podając 

możliwe przyczyny. Wydajność preparatu nie ma wpływu na ocenę sprawozdania, może 

natomiast mieć wpływ na ocenę z pracy w laboratorium. 

7. W danej chwili student może mieć niezakończone maksymalnie 4 ćwiczenia z preparatów 

(z powodu długotrwałego suszenia, wytrącania produktu, itp.). Dopóki nie ukończy przynajmniej 

jednego z nich, nie może przystąpić do rozpoczęcia wykonywania kolejnego preparatu. 

8. W przypadku stwierdzenia plagiatu, sprawozdanie oceniane jest na ocenę niedostateczną (2.0) 

a student ma obowiązek dostarczyć prawidłowo wypełnione sprawozdanie, które ponownie 

zostanie ocenione. 

9. Po sprawdzeniu sprawozdania jest ono wstępnie oceniane. Student ma prawo je poprawić jeden 

raz w terminie jednego tygodnia od przedstawienia studentowi sprawdzonej pracy. Może w ten 

sposób spowodować podniesienie oceny ze sprawozdania. 

10. Na koniec semestru prowadzący wystawia ocenę końcową ze sprawozdań, która ma wpływ na 

końcową ocenę z laboratorium. W celu zaliczenia semestru ocena ta musi być przynajmniej 

dostateczna. 
 


