
Dzień dobry, 

W związku z zaistniałą sytuacją podjęliśmy pewne decyzje dotyczące formy prowadzenia kolejnych zajęć, 

realizacji efektów kształcenia oraz zaliczenia przedmiotu „Chemia Organiczna” w roku akademickim 

2019/2020. 

I. Wykłady udostępnione zostaną w formie pdf systematycznie z tygodnia na tydzień na stronie internetowej 

Katedry w zakładce Dydaktyka lub wysyłane staroście roku celem rozesłania innym studentom. Jeżeli będzie 

możliwość przejdziemy na realizację wykładów online (jeden wykład raz w tygodniu, w przyszłym tygodniu 

udostępnione zostaną dwa wykłady z 16 i 23 marca 2020 r.).  

II. Ćwiczenia laboratoryjne. Każdy ze Studentów wie na jakim etapie ćwiczeń jest w chwili obecnej. Proszę 

o kontakt wszystkich studentów z opiekunem (adresy email na stronie Uczelni). Opracowanie w zeszytach 

ćwiczeń części teoretycznej dla syntez wg otrzymanych zestawów zgodnie ze schematem: 

1. Temat zadania. 

2. Cel zadania. 

3. Charakterystyka fizykochemiczna odczynników użytych do zadania i produktów syntez w oparciu  

o źródła wiarygodnej literatury wraz z jej cytowaniem [wg schematu imię (inicjał) i nazwisko autora, 

tytuł pracy, nazwa źródła (np. czasopismo, książka), rok wydania pracy, numery tomów i stron]. 

4. Teoretyczne podstawy dotyczące zadania, tj. schematy reakcji, omówienie mechanizmów reakcji z ich 

szczegółowym wyjaśnieniem. 

5. Kontrolne obliczenia dotyczące stechiometrii użytych reagentów z wyjaśnieniem dlaczego jest taka,  

a nie inna. 

6. Wykaz zastosowanej aparatury i szkła laboratoryjnego z wyjaśnieniem do czego zostanie użyte. 

7. Opis przebiegu doświadczenia z podanymi rysunkami przedstawiającymi zastosowaną aparaturę wraz 

z numeracją rysunków i opisem przedstawionej aparatury (np. Rys. 1. Schemat: Aparatura do......). 

Wyjaśnienie celu użycia poszczególnych odczynników na każdym etapie wykonywanego zadania (nie 

do przyjęcia są wyjaśnienia typu, „tak było w przepisie”). Wyjaśnienie metodyki oczyszczania 

związków w toku przeprowadznaego zadania. 

8. Obliczenia dotyczące wydajności teoretycznej syntezy (do każdego etapu, przy syntezach 

wieloetapowych) i zestawienie ich z wydajnościami praktycznymi z literatury z podaniem 

odpowiednich wiarygodnych odnośników literaturowych [wg schematu imię (inicjał) i nazwisko 

autora, tytuł pracy, nazwa źródła (np. czasopismo, książka), rok wydania pracy, numery tomów  

i stron]. 

9. Wnioski (na co należy zwrócić uwagę przy wykonywaniu zadania). 

Opracowane odręcznie zadania laboratoryjne proszę przesłać skanem lub zdjęciem na adres email 

opiekuna grupy. Zaliczenie części teoretycznej zadań ćwiczeniowych przez prowadzącego przyspieszy 

Studentom rozpoczęcia wykonania zadania praktycznego. 

III. Kolokwia. Studenci muszą się teraz przygotować do wszystkich niezdanych kolokwiów i zdać je jak 

najszybciej po wznowieniu zajęć. W przypadku przedłużającej się sytuacji epidemicznej i niemożności 

zdawania kolokwiów po wznowieniu zajęć lub ich niezdaniu Studenci będą mieć możliwość podejścia do 

kolokwium dopuszczającego. 

 

W razie pytań proszę o kontakt:  

dr hab. Marcin Mączyński 

p.o. Kierownika Katedry i Zakładu Chemii Organicznej WF UMW 

marcin.maczynski@umed.wroc.pl 

mailto:marcin.maczynski@umed.wroc.pl

