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Tydzieo 
data 

Kolokwium 
(tematyka) 

Częśd teoretyczna Dwiczenie praktyczne Sprawozdanie 
pkt 

 
1 
 

02.03.2020 

 
 
- 

Omówienie programu i regulaminu 
dwiczeo. Wytyczne BHP w 
pracowni chemii organicznej. 
Krystalizacja. Obliczanie 
wydajności krystalizacji. 

Oczyszczanie metodą 
krystalizacji acetanilidu lub 

kwasu sulfanilowego 

 
1 pkt 

Destylacja prosta i rektyfikacja. 
Destylacja pod zmniejszonym 
ciśnieniem (różnice w aparaturze) 

Wyznaczenie i porównanie 
krzywych destylacji dla 

układu jedno- i 
dwuskładnikowego 

 
1 pkt 

 
 
 
 

2 
09.03.2020 

 
 
 

K 1 
(10 pkt) 

 

Krystalizacja 

Destylacja 

Teoria ekstrakcji – współczynnik 
podziału, dobór rozpuszczalnika, 
obliczenia związane z ekstrakcją. 

Obliczanie wydajności 
krystalizacji wykonanej na 
poprzednich dwiczeniach. 

Izolacja likopenu z 
przecieru pomidorowego 

 
 

1 pkt 

Ekstrakcja c.d. – ługowanie. 
 

Ługowanie pestek 
słonecznika w ekstraktorze 

Soxhleta. Reakcje 
charakterystyczne dla 

wyodrębnionych związków 

 
 

1 pkt 

 
 
 

3 
16.03.2020 

 

 
 

K2 
(10 pkt) 

 

Ekstrakcja 

Ekstrakcja z wykorzystaniem 
właściwości kwasowo-zasadowych 
związków. 

Rozdział toluenu i kwasu 
benzoesowego metodą 
ekstrakcji chemicznie 

aktywnej 

 
1 pkt 

Metody chromatograficzne  
w praktyce laboratoryjnej. 
Chromatografia kolumnowa  
i cienkowarstwowa. 

Wyznaczanie 
współczynników Rf oraz 

identyfikacja 
izomerycznych nitroanilin 

 
ZK = 1 pkt 

1 pkt 
 

 
 
 

4 
23.03.2020 

 
K3 

(10 pkt) 
 

Ekstrakcja 
Chromatografia 

Preparat – aspiryna, zadania na 
wydajnośd reakcji  

Wykonanie preparatu, 
obliczenia 

- 

 
Test rozpuszczalności 

 
 

Test rozpuszczalności i 
reakcje na wydanych w 

zadaniu kontrolnym 
związkach 

 
ZK = 1 pkt 

1 pkt 

 

 
 
 

5. 
30.03.2020 

 
K4 

(10 pkt) 
Synteza - 

wydajnośd reakcji; 
Test 

rozpuszczalności 

Wybrane reakcje 
charakterystyczne węglowodorów 
nienasyconych, alkoholi, fenoli, 
związków karbonylowych, estrów, 
amidów i nitryli. 

 
Reakcje charakterystyczne 
dla wybranych związków 

 

 

 
- 
 

Kalkulacja kosztów syntezy 
aspiryny na podstawie katalogów 
chemicznych                               (2 h) 

Obliczanie wydajności 
syntezy preparatu  
z ostatnich dwiczeń 

 
1 pkt 

Odrabianie zaległości - zaległe 
kolokwia, rozliczenie dwiczeo   (1 h) 

 - 



 

Skrypt:  E. Białecka-Florjaoczyk, J. Włostowska „Dwiczenia laboratoryjne z chemii organicznej”,  
skrypt wydawnictwa SGGW. 
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Ćwiczenia oceniane są w systemie punktowym, na podstawie wyników 
pisemnych kolokwiów oraz zadań kontrolnych i sprawozdań przewidzianych  
w harmonogramie ćwiczeń. W programie są 4 kolokwia - każde za 10 pkt. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za napisane kolokwia wynosi 40 
pkt. Kolokwia mają na celu kontrolę opanowania materiału przerobionego na 
poprzednich zajęciach. 

Na ćwiczeniach przewidzianych harmonogramem student wykonuje 2 zadania 
kontrolne (ZK), każde za 1 pkt oraz ma obowiązek wykonać sprawozdania, które 
oceniane będą przez prowadzącego ćwiczenia w skali 0-1pkt. Nie oddanie 
sprawozdania w terminie jest równoznaczne z nieuzyskaniem punktów. 
Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za sprawozdania i zadania 
kontrolne wynosi 10 pkt. 

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest wykonanie części praktycznych zgodnie  
z harmonogramem oraz uzyskanie minimum 51% przewidzianych do zdobycia 
punktów za kolokwia oraz sprawozdania i zadania kontrolne, tj. należy zdobyć: 

 minimum 20,5 pkt z kolokwiów 
 minimum 5,5 pkt ze sprawozdań i zadań kontrolnych 

 
Dopuszczalna jest jednokrotna nieobecność na ćwiczeniach.  Nieobecność ta wymaga 
jednak odrobienia zadań praktycznych, po wcześniejszym umówieniu się  
z prowadzącym.  
 
Osoby, które nie uzyskają progu 51% punktów ze sprawozdań i zadań kontrolnych lub 
kolokwiów mają możliwość przystąpienia do kolokwium wyjściowego, obejmującego 
całość materiału ćwiczeniowego. Termin kolokwium wyjściowego ustalony zostanie na 
ostatnich zajęciach.  
 
Punkty uzyskane z ćwiczeń (maksymalnie 50 pkt) wraz z punktami zdobytymi na 
egzaminie pisemnym (maksymalnie 50 pkt) – w sumie 100 pkt - będą stanowiły o 
ocenie końcowej z przedmiotu chemia organiczna. 
 
UWAGA: Przedmiot zalicza student, który z każdego elementu tj. (sprawozdań i zadań 
kontrolnych; kolokwiów ćwiczeniowych i egzaminu) uzyska co najmniej 51% punktów. 

Skala ocen końcowych z przedmiotu: 

50,5 – 60 pkt = 3,0 
60,5 – 70 pkt = 3,5 
70,5 – 80 pkt = 4,0 
80,5 – 90 pkt = 4,5 
90,5 -100 pkt = 5,0 

 


