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Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie oceny pozytywnej na Preparacie 

Zaliczeniowym.  

Warunkiem dopuszczenia do Preparatu zaliczeniowego jest zaliczenie pracowni. 

Na zaliczenie pracowni składają się dwie części: część preparatywna i część analityczna. 

 

Student jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa pracy w laboratorium 

chemii organicznej oraz kartami charakterystyk związków chemicznych używanych podczas 

pracy w laboratorium chemicznym. Karty są dostępne na pracowni wraz z dokumentami do 

podpisu potwierdzającymi znajomość odpowiednich charakterystyk. 

 

1.      Część preparatywna 

 

Student musi zaliczyć wejściówkę ze znajomości szkła laboratoryjnego, operacji 

jednostkowych i BHP (maksymalna liczba punktów: 20) oraz wykonać 4 preparaty 

eksperymentalne (maksymalna liczna punktów za jeden preparat: 10) i 1 preparat literaturowy 

(maksymalna liczba punktów: 10). Zaliczenie każdego preparatu eksperymentalnego obejmuje 

oddzielnie zaliczenie kartkówki wejściowej i wykonanie części praktycznej (preparatywnej). 

Wykonanie preparatu ocenia się biorąc pod uwagę: odpowiednią czystość związku, wydajność 

syntezy, ogólną umiejętność pracy preparatywnej, samodzielność, przestrzeganie przepisów 

BHP, prawidłową interpretację widm IR, NMR i bieżące prowadzenie opisu czynności 

laboratoryjnych (tzw. dziennika laboratoryjnego) zakończone w formie sprawozdania. Student 

jest zobowiązany oddać sprawozdanie na następnej pracowni po wykonaniu danego preparatu. 

Za podanie nieprawdziwych wyników syntezy (wydajność, parametry fizyczne) grozi 

powtórzenie całego preparatu, traktowane jako zaliczenie w II-gim terminie. Za każdy tydzień  

opóźnienia w oddaniu sprawozdania od ogólnej oceny odejmowane jest 0,5 pkt. 

 

Punktacja za wejściówkę 

Zaliczenie w terminie Punkty 

I 0 – 20 pkt 

 

Punktacja za część doświadczalną 

Zaliczenie w terminie kartkówka Część praktyczna 

I 0 – 2 pkt 0 – 8 pkt 

 

Preparat literaturowy polega na zaproponowaniu metody syntezy zadanego związku w 

oparciu o chemiczną bazę danych np. Reaxys. Wykonanie tego preparatu polega na 

przedstawieniu przepisu preparatywnego, łącznie z opisem aparatury oraz podaniu 

odpowiedniego odnośnika literaturowego. Jednym z celów prepartu literaturowego jest jest 



zapoznanie studenta ze specjalistyczną terminologią anglojęzyczną. Punktacja za  preparat 

literaturowy wynosi maksymalnie 10 punktów.  

 

2.      Część analityczna 

 

Student musi zaliczyć wejściówkę z interpretacji widm NMR i IR (maksymalna liczba 

punktów: 20) oraz zaliczyć wejściówkę z części teoretycznej organicznej analizy jakościowej 

(maksymalna liczba punktów: 20) i zaliczyć ćwiczenie praktyczne z analizy – tzw. scenariusz 

(maksymalna liczba punktów: 10). Za prawidłowe wykonanie tego ćwiczenia uważane jest 

zidentyfikowanie analizowanych związków i potwierdzenie ich budowy analizą widmową (IR 

i NMR), metodą chromatografii cienkowarstwowej lub innymi zaproponowanymi metodami. 

 

Punktacja za wejściówki 

Zaliczenie w terminie Punkty 

I 0 – 20 pkt 

 

3. Zaliczenie pracowni 

 

Zaliczenie części preparatywnej i części analitycznej jest warunkiem przystąpienia do 

końcowego zaliczenia pracowni, sprawdzającego nabyte umiejętności. Aby być dopuszczonym 

do końcowego zaliczenia, student musi uzyskać minimum 61 punktów (ze 120 punktów 

możliwych) z wszystkich elementów części preparatywnej i analitycznej. Warunkiem 

zaliczenia pracowni poza uzyskaniem wymaganej ilości punktów jest zaliczenie wszystkich 

wejściówek oraz wykonanie i zaliczenie wszystkich preparatów (4 eksperymentalne, 1 

literaturowy oraz 1 scenariusz). 

Jeżeli student nie uzyska 61 punktów, ale zaliczy wszystkie wejściówki, zaliczy część 

preparatywną, scenariusz oraz preparat literaturowy, wówczas dopuszczony jest do kolokwium 

wyjściowego z pracowni, po którego zaliczeniu uzyskuje dopuszczenie do Preparatu 

zaliczeniowego.  

Punkty uzyskane na Pracowni są przeliczane na tzw. „punkty wejściowe” na Preparat 

Zaliczeniowy. Przelicznik znajduje się w poniższej tabeli.  

 

Punkty uzyskane na Pracowni „Punkty wejściowe” na Preparat 

Zaliczeniowy 

<31 0 

31-60 2 

61-65 6 

66-70 6,5 

71-75 7 

76-80 7,5 

81-85 8 

86-90 8,5 

91-95 9,5 

100-109 10 

Powyżej 110 zwolnienie 

 

 

 

 

 



Preparat zaliczeniowy 

 

Student musi samodzielnie wykonać preparat (syntezę organiczną) zgodnie z przepisem 

wylosowanym ze zbioru przepisów preparatywnych przygotowanych na zaliczenie. 

Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 50. 

W sumarycznej punktacji uwzględnia się: 

1. Dobór i zmontowanie aparatury do syntezy – maksymalnie 8 punktów. 

2. Przeprowadzenie syntezy i wyodrębnienie produktu – maksymalnie 20 punktów. 

3. Sporządzenie opisu czynności laboratoryjnych (tzw. dziennika laboratoryjnego) - 

maksymalnie 8 punktów. 

4. Zachowanie czystości stanowiska pracy i przestrzeganie przepisów BHP – maksymalnie 

4 punkty. 

5. Punkty wejściowe obliczone na podstawie punktacji uzyskanej w trakcie pracowni – 

maksymalnie 10 punktów 

Aby zaliczyć preparat końcowy należy uzyskać minimum 26 punktów. 

 

W sprawach spornych decyzje podejmuje Kierownik Zakładu. 

 

Przeliczenie punktów na stopnie: 

Punkty Stopnie 

26-31 3 

32-36 3,5 

37-40 4 

41-44 4,5 

45-50 5 

 

 

NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH 

 

Jeżeli student uzyska minimum 110 punktów z pracowni jest zwolniony z preparatu 

zaliczenowego i otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5). 

 

 

USPRAWIEDLIWIENIA NIEOBECNOŚCI 

 

a)  pracownia – na następnej pracowni (u asystenta prowadzącego) 

b)  o przyczynie nieprzystąpienia do wejściówki student powinien powiadomić 

najpóźniej w ciągu trzech dni po terminie (do kierownika pracowni drogą e-mailową; 

kostrowska@wum.edu.pl). Dostarczenie oryginału zwolnienia do wglądu w 

najbliższym możliwym terminie. 

 

 

mailto:kostrowska@wum.edu.pl

