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Punktacja 

Sprawdziany z materiału teoretycznego Wykonanie syntezy/ analizy 

Ilość punktów z 1 

sprawdzianu 

Ilość punktów ze 

wszystkich 

sprawdzianów 

Ilość punktów za 

wykonanie 1 

syntezy/ analizy 

Suma punktów ze 

wszystkich       

syntez/ analiz 

0 – 5  25 0 – 5  35 

 

Po wykonaniu wszystkich przewidzianych w programie ćwiczeń studenci przystępują do 

końcowego zaliczenia pracowni, sprawdzającego nabyte umiejętności. Student musi 

samodzielnie przeprowadzić proces wyizolowania bądź oczyszczenia substancji wylosowany 

ze zbioru technik przygotowanych na to zaliczenie. Sprawdzian ten odbywa się na ostatnich 

zajęciach w semestrze.  Maksymalna ilość punktów za ten sprawdzian wynosi 5,0. 

Praktyczny sprawdzian z podstawowych metod wyodrębniania i oczyszczania 

substancji organicznych – 5,0 pkt. 

Zmontowanie aparatury 2 pkt 

Przeprowadzenie procesu 2,5 pkt 

Posprzątanie miejsca pracy 0,5 pkt 

  

Ocena końcowa z ćwiczeń z chemii organicznej: 

1. Maksymalna ilość punktów  jaką można uzyskać z laboratorium to 65,0 pkt. 

2. Jeżeli student  wykona wszystkie przewidziane w programie ćwiczenia oraz uzyska 

minimum 13 punktów ze sprawdzianów dotyczących materiału teoretycznego i 18 

punktów z wykonania wszystkich ćwiczeń, oraz minimum 2,0 pkt. z końcowego 

sprawdzianu praktycznego to ma zaliczoną pracownię z chemii organicznej, a 

uzyskane punkty są sumowane  i przeliczane na ocenę wpisywaną do indeksu. 

Minimalna liczba punktów na zaliczenie wynosi 33,0 pkt. pod warunkiem 

wykonania wszystkich obowiązujących zadań! 

Suma 

punktów 

Ocena 

59,0 – 65,0 5 

53,5 – 58,5 4,5 

47,5 – 53,0 4 

41,0 – 47,0 3,5 

33,0 – 40,5 3 



 

3. Jeżeli student nie uzyska minimów ze sprawdzianów i wykonania ćwiczeń to zdaje 

kolokwium wyjściowe w terminie ustalonym przez kierownika Zakładu i 

zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną. 

 

Nie zaliczenie kolokwium wyjściowego nie dopuszcza do egzaminu końcowego w 

sesji letniej. 

4. Jeżeli student uzyska minimum 21 punktów ze sprawdzianów i  31 punktów z 

wykonania wszystkich ćwiczeń oraz 4 punkty ze sprawdzianu praktycznego z 

opanowania technik laboratoryjnych to jest zwolniony z egzaminu z chemii 

organicznej z oceną bardzo dobrą. 

 

Terminy dostarczania usprawiedliwień nieobecności: 

1. Na pracowni – do 5 dni (do asystenta prowadzącego) 

2. Na egzaminie, kolokwium – do 3 dni (do kierownika pracowni)  

Student zobowiązany jest do uzupełnienia brakującego mu sprzętu laboratoryjnego przed 

rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Lista studentów, którzy nie rozliczyli się z powierzonego 

im sprzętu jest przekazywana do Prodziekana do spraw Oddziału Medycyny Laboratoryjnej 

W sprawach spornych decyzje podejmuje Kierownik Zakładu. 

 

 

 

 

 

 


