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CHM.03.4 Wykonywanie prac 
preparatywnych i 

przygotowanie odczynników 
chemicznych do badań 

analitycznych 

 
KLASA   PIERWSZA 

CHM.03.5 Pobieranie i 
przygotowanie próbek do 

badań analitycznych 

Zagadnienia/Treść 
nauczania 

Ocena dopuszczająca/1/ 
UCZEŃ 

Ocena dostateczna/1+2/ 
UCZEŃ 

Ocena dobra/1+2+3/ 
UCZEŃ 

Ocena bardzo 
dobra/1+2+3+4/ 
UCZEŃ 

Sprzęt stosowany 
w laboratorium. 

Wymienia nazwy szkła i sprzętu 
laboratoryjnego 
Stosuje zasady bhp obowiązujące 
w pracowni chemicznej 
Przestrzega zasad regulaminu 
pracowni 
Umie wykorzystać sprzęt do 
konstruowania zestawów 
laboratoryjnym z pomocą 
nauczyciela 
Wymienia rodzaje sprzętu 
laboratoryjnego 
Wymienia rodzaje i podział wag 
Zna zasady prawidłowego 
procesu ważenia 
Zna zasady chłodzenia i 
ogrzewania w laboratorium 
Podaje rodzaje palników, łaźni i 
mieszanin chłodzących 
Wymienia metody oznaczania 
gęstości substancji 
 

Wyjaśnia przeznaczenie 
podstawowego sprzętu 
laboratoryjnego 
Bezpiecznie posługuje się 
podstawowym sprzętem 
laboratoryjnym i odczynnikami 
chemicznymi 
Buduje zestawy sprzętu 
laboratoryjnego 
Stosuje wagi zgodnie z 
przeznaczeniem 
Podaje definicje czułości i nośności 
wagi 
Zna podstawy procesów 
ogrzewania i chłodzenia w 
laboratorium 

Wyjaśnia zastosowanie 
podstawowego i 
specjalistycznego sprzętu 
laboratoryjnego i umie 
samodzielnie z nich wykonać 
dowolne zestawy w celu 
wykonania doświadczenia 
Wyjaśnia, w jakich 
doświadczeniach 
wykorzystywany jest proces 
ważenia i ogrzewania 
Prawidłowo dopiera sprzęt 
podczas procesów ogrzewania i 
chłodzenia i wyjaśnia podstawy 
teoretyczne procesów 

Projektuje wykonanie 
doświadczenia ze szczególnym 
uwzględnieniem 
zapotrzebowanie na sprzęt 
laboratoryjny i odczynniki 
Analizuje celowość i 
zastosowanie procesów 
ogrzewania chłodzenia i  
ważenia w pracach 
laboratoryjnych  
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Metody 
rozdzielania 
mieszanin 

Definiuje pojęcie mieszaniny i 
składnika 
Wymienia metody rozdziału 
mieszanin i umie je krótko opisać 
Z pomocą nauczyciela konstruuje 
zestawy sprzętu do rozdzielania 
mieszanin 

Wyjaśnia podstawy teoretyczne  
metod rozdzielania mieszanin 
Prowadzi procesy związane z 
oczyszczaniem i rozdzielaniem 
substancji 
Charakteryzuje metody stosowane 
do rozdzielania i oczyszczania 
substancji 

Identyfikuje zjawiska 
zachodzące podczas procesów 
oczyszczania i rozdzielania 
substancji, takie jak 
:krystalizacja, ekstrakcja, 
sublimacja, destylacja, 
chromatografia, strącanie i 
oddzielania osadów od 
roztworu 

Identyfikuje zjawiska 
zachodzące podczas procesów 
oczyszczania i rozdzielania 
substancji 
Wykonuje obliczenia związane 
z procesami oczyszczania i 
rozdzielania substancji 
 

Roztwory. 
Stężenie roztworu 

Podaje wzory na stężenie 
procentowe i molowe 
Wykonuje obliczenia dotyczące 
stężenia procentowego i 
molowego 
Wykonuje roztwory o określonym 
stężeniu procentowym i 
molowym 
Przygotowuje odczynniki i sprzęt 
do sporządzenia roztworu o 
określonym stężeniu 

Definiuje pojęcie mola 
Planuje realizację prac związanych 
z przygotowaniem roztworów o 
określonym stężeniu 
Umie przeliczać rodzaje stężeń 
Zna techniki sporządzenia 
roztworów z substancji stałych i 
ciekłych 
Wykonuje obliczenia i sporządza 
roztwory mianowane 
Zna podstawy procesu 
miareczkowania z użyciem 
roztworów mianowanych 

Wykonuje obliczenia związane z 
przygotowaniem roztworów 
wzorcowych 
Planuje realizację prac 
związanych z przygotowaniem 
roztworów wzorcowych 
 

Wykonuje obliczenia związane 
z przygotowaniem roztworów 
o określonym stężeniu 
procentowym masowe (m/m), 
masowo-objętościowe (m/v) i 
objętościowe (V/V) 

Preparatyka 
nieorganiczna. 
Otrzymywanie 
preparatów 
nieorganicznych 
metodami 
laboratoryjnymi 

Definiuje pojęcie wydajności i 
wykonuje podstawowe obliczenia 
dotyczące wydajności 
Wymienia podstawowe metody 
otrzymywania tlenków, 
wodorotlenków, kwasów i soli 
Wymienia i krótko charakteryzuje 
rodzaje soli 

Określa metody otrzymywania 
związków nieorganicznych 
Oblicza wydajność procesu 
otrzymywania preparatu 
chemicznego 
Określa na podstawie procedury 
sposób sporządzania preparatu 
chemicznego 

Określa na podstawie procedury 
typy reakcji chemicznych 
zachodzących podczas 
otrzymywania preparatów 
chemicznych 
Oblicza ilości i stężenia 
substancji biorących udział w 
procesach wytwarzania 
preparatów chemicznych 

Identyfikuje zjawiska fizyczne, 
chemiczne i fizykochemiczne 
zachodzące w procesach 
wytwarzania preparatów 
chemicznych metodami 
laboratoryjnymi 
Samodzielnie opracowuje 
metody otrzymywania 
preparatów nieorganicznych   
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Wykonuje preparaty 
nieorganiczne wg przepisu 
Gromadzi sprzęt i odczynniki 
potrzebne do wykonania 
preparatu zgodnie z przyjętą 
procedurą 
Ocenia jakość substancji i 
preparatów chemicznych 
Prowadzi dokumentacje prac 
związanych z przygotowaniem 
odczynników chemicznych i 
preparatów chemicznych 

Ocenia czystość preparatu 
chemicznego 
Bada właściwości fizykochemiczne 
preparatu 
Sporządza dokumentację prac 
związanych z przygotowaniem 
odczynników do badań 
analitycznych 
Sporządza dokumentację prac 
związanych z przygotowaniem 
preparatów chemicznych 
Prowadzi zapisy dotyczące zużycia 
substancji chemicznych do 
sporządzenia odczynników i 
preparatów chemicznych 
 

Rozróżnia czynniki wpływające 
na jakość otrzymanych 
substancji i preparatów 
chemicznych 

  KLASA   DRUGA   

Preparatyka 
organiczna. 
Otrzymywanie 
preparatów 
organicznych 
metodami 
laboratoryjnymi 

Wymienia podstawowe metody 
otrzymywania podstawowych 
związków organicznych: 
węglowodorów, alkoholi, 
kwasów karboksylowych, estrów 
Wymienia i krótko charakteryzuje 
rodzaje związków organicznych 
Wymienia metody oczyszczania i 
wydzielania związków 
organicznych np. destylację, 
ekstrakcje, sublimację i 
chromatografię 
Wykonuje preparaty organiczne 
wg przepisu 

Określa metody otrzymywania 
związków organicznych: związków 
aromatycznych, aldehydów, 
ketonów, amin, białek, cukrów i 
tłuszczów 
Oblicza wydajność procesu 
otrzymywania organicznego 
preparatu chemicznego 
Określa na podstawie procedury 
sposób sporządzania preparatu 
chemicznego  
Ocenia czystość preparatu 
chemicznego 

Określa na podstawie procedury 
typy reakcji chemicznych 
zachodzących podczas 
otrzymywania organicznych 
preparatów chemicznych 
Zna podstawy teoretyczne 
reakcji :nitrowania, diazowania, 
fluorowcowania i sulfonowania 
Oblicza ilości i stężenia 
substancji biorących udział w 
procesach wytwarzania 
preparatów chemicznych 
Rozróżnia czynniki wpływające 
na jakość otrzymanych 

Identyfikuje zjawiska fizyczne, 
chemiczne i fizykochemiczne 
zachodzące w procesach 
wytwarzania organicznych 
preparatów chemicznych 
metodami laboratoryjnymi 
Samodzielnie opracowuje 
metody otrzymywania 
preparatów organicznych 
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Gromadzi sprzęt i odczynniki 
potrzebne do wykonania 
preparatu zgodnie z przyjętą 
procedurą 
Ocenia jakość substancji i 
organicznych preparatów 
chemicznych 
Bada czystość związków 
organicznych 
Prowadzi dokumentacje prac 
związanych z przygotowaniem 
odczynników chemicznych i 
preparatów chemicznych 

Wykonuje pomiar temperatur 
charakterystycznych : wrzenia, 
krzepnięcia i topnienia jako miary 
czystości związku organicznego 
Zna podstawy teoretyczne  metod 
oczyszczania i wydzielania 
związków organicznych np. 
destylację (różne rodzaje), 
ekstrakcje, sublimację i 
chromatografię 
Bada właściwości fizykochemiczne 
preparatu 
Sporządza dokumentację prac 
związanych z przygotowaniem 
odczynników do badań 
analitycznych 
Sporządza dokumentację prac 
związanych z przygotowaniem 
preparatów chemicznych 
Prowadzi zapisy dotyczące zużycia 
substancji chemicznych do 
sporządzenia odczynników i 
preparatów chemicznych 
 

substancji i preparatów 
chemicznych 
Umie wykonać analizę 
podstawowych produktów 
farmaceutycznych jako 
przykładów substancji 
organicznych 

Pobieranie i 
przygotowanie 
próbek do badań 
analitycznych 

Zna narzędzia i przyrządy do 
pobierania próbek stałych , 
ciekłych i gazowych 
Stosuje metody i techniki 
przygotowania próbek do badan 
analitycznych 

Opisuje przyrządy i narzędzia do 
pobierania próbek cieczy, ciał 
stałych i gazów 
Posługuje się narzędziami i 
przyrządami do pobierania cieczy, 
ciał stałych i gazów 

Rozróżnia metody i techniki 
przygotowania próbek do 
badan analitycznych 
Określa operacje związane z 
przygotowaniem próbek do 
badan analitycznych 

Wskazuje metody i techniki 
pobierania próbek 
Wskazuje sposób pobierania 
próbki w zależności od celu 
analizy i stanu skupienia 
próbki 
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Przeprowadza operacje i procesy 
jednostkowe z przygotowaniem 
próbek do badan analitycznych 
Pobiera próbki do badań 
analitycznych w warunkach 
terenowych, stacjonarnych i 
procesu technologicznego 
Przygotowuje reprezentatywne 
próbki do badan analitycznych 
Utrwala pobrane próbki 
laboratoryjne 
Zabezpiecza i przechowuje próbki 
archiwalne 
Prowadzi dokumentację prac 
związanych z pobieraniem, 
przygotowaniem i 
przechowywaniem próbek do 
badań analitycznych 

Określa metody i techniki 
przygotowania próbek do badań 
analitycznych 
Sporządza wykaz prac związanych z 
przygotowaniem próbek do badań 
analitycznych 
Dokonuje rozdziału, rozdrabniania, 
mielenia, suszenia, rozpuszczania 
próbek do badań 
Wykonuje mineralizacje próbek do 
badań 
Pobiera próbki zgodnie z procedurą 
Rozróżnia sprzęt i materiały do 
przygotowania reprezentatywnych 
próbek do badan analitycznych 
Wskazuje zasady przygotowania 
reprezentatywnych próbek do 
badan analitycznych 
Przechowuje i zabezpiecza pobrane 
próbki archiwalne zgodnie z 
obowiązującymi normami 
 
 
 

Rozróżnia zasady pobierania 
próbek do badań analitycznych 
Wskazuje metody i techniki 
pobierania próbek 
Określa lokalizację miejsc i 
punktów pobierania próbek 
Sporządza wykaz prac 
związanych z przygotowaniem 
reprezentatywnej próbki do 
badań analitycznych 
Dobiera naczynia do 
przechowywania próbek 
Wskazuje zjawiska zachodzące 
podczas przechowywania 
nieprawidłowo zabezpieczonych 
próbek archiwalnych 
Wskazuje zasady sporządzania 
dokumentacji prac związanych z 
pobieraniem, przygotowaniem i 
przechowywaniem próbek do 
badań analitycznych 

Wskazuje zasady i normy 
prawidłowego zabezpieczenia 
próbek laboratoryjnych na 
czas transportu 
Wyjaśnia zjawiska zachodzące 
podczas nieprawidłowego 
zabezpieczenia próbek 
laboratoryjnych w czasie 
transportu 
Określa przyczyny zmiany 
składu próbki od momentu 
pobrania do wykonania badan 
laboratoryjnych 

 

 

Beata Szczepańczyk 


