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1. Do uzyskania zaliczenia zajęć laboratoryjnych wymagane jest terminowe zaliczenie 

określonej liczby ćwiczeń wynikającej z grafiku zajęć i zdanie końcowego kolokwium. 

2. Obecność na zajęciach w wyznaczonych terminach jest obowiązkowa. Ze względu na 

ograniczoną pojemność pracowni, nie jest możliwe odrabianie ćwiczeń z inną grupą. 

3. Przed rozpoczęciem każdego z ćwiczeń spotykamy się w sali 213 (MITR, pierwsze 

piętro). Ćwiczenia będą się odbywały, w zależności od potrzebnej aparatury, w salach 

01, 206, 207 i 213. Ćwiczenia wykonywane są w grupach liczących do 5 osób. 

4. Student powinien przystępować do wykonania ćwiczenia przygotowany pod 

względem merytorycznym, co najmniej w oparciu o instrukcję. W przypadku 

stwierdzenia rażących braków wiedzy prowadzący może nie dopuścić studenta do 

wykonywania ćwiczenia. 

5. Z każdego ćwiczenia każda grupa przygotowuje sprawozdanie, które należy 

dostarczyć prowadzącemu w terminie 7 dni od wykonania ćwiczenia. Preferowane 

jest przesyłanie sprawozdań w formie elektronicznej (w postaci pliku programu Word 

zawierającego obliczenia i wykresy) na adres e-mail podany przez prowadzącego 

ćwiczenie. Temat e-maila powinien brzmieć „Podstawy Nanotechnologii – 

sprawozdanie”, a nazwa pliku powinna mieć format: „Chemia_Grupa_**_x” lub 

„Technologia_Grupa_**_x”, gdzie ** to numer grupy (np. B2), a x jest numerem 

ćwiczenia (np. 03). Warunkiem przystąpienia do kolejnego ćwiczenia jest oddanie 

poprzedniego sprawozdania. 

6. Oddane sprawozdanie powinno być sprawdzone w ciągu tygodnia. Ewentualny zwrot 

sprawozdania nadesłanego w formie elektronicznej będzie przesłany na adres e-mail 
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nadawcy. Jeżeli sprawozdanie nie zostanie zaliczone, powinno być poprawione przez 

grupę i oddane w ciągu 7 dni. 

7. Ćwiczenie jest zaliczane po wykonaniu ćwiczenia i oddaniu poprawnego 

sprawozdania. 

8. Sprawozdanie powinno zawierać, na pierwszej stronie,nazwę przedmiotu, nazwę 

kierunku studiów, rok akademicki, numer grupy, imiona i nazwiska wykonawców, 

numer, temat i datę wykonania ćwiczenia; na kolejnych stronach zwięzły opis celu 

ćwiczenia, metody pomiarowej i aparatury, opis wykonania ćwiczenia, zestawienie 

wyników, obliczenia i wykresy (o ile potrzebne), wyniki końcowe lub/i obserwacje i 

wnioski (tam, gdzie można je sformułować). 

9. Podczas wykonywania ćwiczeń należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP 

obowiązujących na terenie Uczelni, a ponadto zasad podanych poniżej. 

10. W pomieszczeniach laboratoryjnych nie wolno palić tytoniu ani spożywać posiłków. 

11. Podczas wykonywania doświadczeń studenci powinni nosić własne okulary ochronne.  

W wyjątkowych przypadkach, jeśli student nie posiada własnych okularów ochronnych, 

powinien zgłosić się do prowadzącego lub laboranta. 

12. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczenia należy zapoznać się z instrukcją.  

W razie wątpliwości należy skonsultować się z prowadzącym przed rozpoczęciem 

ćwiczenia. 

13. Uruchomienie aparatury i rozpoczęcie pomiarów następuje w obecności 

prowadzącego. Jeżeli w trakcie zajęć wystąpią objawy uszkodzenia lub 

nieprawidłowej pracy aparatury, należy przerwać pomiary i zawiadomić 

prowadzącego. 

14. Nie należy samemu dokonywać żadnych zmian w układach pomiarowych bez zgody 

prowadzącego zajęcia. Nie należy pozostawiać włączonej aparatury bez nadzoru. 

15. Należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się stężonymi kwasami i zasadami 

oraz rozpuszczalnikami organicznymi. Do pipetowania należy używać wyłącznie 

gruszek gumowych, tłoczków z tworzywa lub pipet automatycznych. Zużyte 
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rozpuszczalniki organiczne należy wylewać wyłącznie do przeznaczonych do tego 

naczyń z napisem "zlewki".  

16. Szczególną ostrożność należy zachować przy obsłudze aparatury takiej jak: 

homogenizator, młynek laboratoryjny, rozpraszarka laserowa, urządzenie do pomiaru 

rozmiarów cząstek i urządzenie do pomiaru potencjału zeta oraz dynamicznego 

rozpraszania światła. Wymienione urządzenia mogą być używane wyłącznie w 

obecności prowadzącego. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę światła 

laserowego, przesłaniać wiązki ani umieszczać na jej drodze żadnych przedmiotów. 

Nie należy opierać się na stole, na którym ustawiona jest rozpraszarka.  

17. Po zakończeniu wykonywania ćwiczenia studenci powinni umyć sprzęt szklany  

i doprowadzić do porządku stanowisko pracy. 

18. Studenci powinni oszczędnie gospodarować odczynnikami oraz dbać o sprzęt  

i aparaturę używaną podczas zajęć. 

19. Student odpowiada materialnie za uszkodzony sprzęt, o ile uszkodzenie nastąpiło w 

wyniku celowego działania, postępowania niezgodnego z instrukcją lub poleceniami 

osób prowadzących ćwiczenia albo nieprzestrzegania zasad regulaminu i ogólnych 

zasad postępowania w laboratorium chemicznym. 

20. Student powinien wykonywać ćwiczenia w sposób nieprzynoszący szkody jemu, 

innym osobom i otoczeniu. 

 

TELEFONY ALARMOWE 

a. Pogotowie ratunkowe: 999  

b. Straż pożarna: 998 

c. Policja: 997 

d. Straż miejska: 986 

e. Pogotowie ciepłownicze: 993 

f. Pogotowie energetyczne: 991 

g. Pogotowie gazowe: 992 

h. Pogotowie wodociągowe: 994 

i. Numer alarmowy z telefonu komórkowego: 112 


