
Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu:  

TECHNIKI LABORATORYJNE KLASA II 

Wymagania programowe 

Dział Ocena dopuszczająca 

[1] 

Ocena dostateczna 

[1+2] 

 

Ocena dobra 

[1+2+3] 

Ocena bardzo dobra 

[1+2+3+4] 

Ocena celująca 

[1+2+3+4+5] 

Podstawowe 

wyposażenie 

laboratorium 

chemicznego. 

Bezpieczeństwo i 

higiena pracy w 

pracach 

laboratoryjnych. 

 

 

Uczeń: 

− wymienia nazwy szkła 

i sprzętu 

laboratoryjnego 

− zna i stosuje zasady 

BHP obowiązujące 

w pracowni chemicznej 

− bezpiecznie posługuje 

się podstawowym 

sprzętem 

laboratoryjnym i 

odczynnikami 

chemicznymi 

 

Uczeń: 

- na podstawie 

rysunku nazywa 

szkło i sprzęt 

laboratoryjny 

 

Uczeń: 

- wymienia nazwy 

szkła i sprzętu 

laboratoryjnego oraz 

opisuje do czego 

służy dany sprzęt 

 

Uczeń: 

- potrafi na podstawie 

instrukcji wybrać 

potrzebny sprzęt do 

danego ćwiczenia 

 

 

Uczeń: 

- wskazuje 

zastosowanie sprzętu 

do podstawowych 

prac laboratoryjnych: 

odmierzania 

objętości, ważenia, 

ogrzewania, 

chłodzenia, prażenia, 

mieszania 

 

Sporządzanie 

roztworów 

Uczeń: 

- rozróżnia sposoby 

opisu stężeń roztworów: 

Uczeń Uczeń: 

− wykonuje 

obliczenia związane z 

Uczeń: 

− rozróżnia typy 

reakcji chemicznych 

Uczeń: 

− określa zakres 

umiejętności i 



stężenia procentowe 

masowe, objętościowe, 

masowoobjętościowe, 

stężenia molowe, ułamek 

molowy 

− oblicza ilości czystych 

składników potrzebnych 

do sporządzania 

− dobiera sprzęt 

potrzebny do 

sporządzania 

roztworów o żądanym 

stężeniu procentowym 

i molowym 

 

− oblicza stężenia 

roztworów 

mianowanych 

− oblicza ilości 

składników 

potrzebnych do 

sporządzenia 

titrantów 

 

− sporządza 

zapotrzebowanie 

na sprzęt i 

odczynniki 

potrzebne do 

przygotowania 

roztworów 

 

zatężaniem, 

mieszaniem i 

rozcieńczaniem 

roztworów 

− wykonuje 

obliczenia związane z 

mieszaniem 

roztworów − 

przeliczyć stężenia 

roztworów 

− sporządza roztwory 

o żądanym stężeniu 

molowym i 

procentowym: 

masowym, 

objętościowym, 

masowo-

objętościowym 

 

stosowanych w 

procedurach 

mianowania 

roztworów 

− wykonuje 

obliczenia 

stechiometryczne 

związane z 

mianowaniem 

roztworów 

kompetencji 

niezbędnych do 

wykonywania 

czynności 

zawodowych 

Mianowanie 

roztworów 

Uczeń: 

- wymienia rodzaje 

mianowania roztworów, 

- prowadzi zapisy 

dotyczące zużycia 

substancji chemicznych, 

- posługuje się biuretą 

Uczeń: 

− rozróżnia typy 

reakcji 

chemicznych 

stosowanych w 

procedurach 

mianowania 

roztworów, np. 

alkacymetria, 

Uczeń: 

- zapisuje równania 

reakcji 

chemicznych 

zachodzących 

podczas 

mianowania 

wybranych 

titrantów 

Uczeń: 

− określa możliwości 

zastosowania 

roztworów, 

których miana były 

nastawiane lub 

sprawdzane 

 

Uczeń: 

- wskazuje 

zastosowanie 

mianowania 

roztworów 



argentometria, 

manganometria, 

kompleksometria 

 

− wykonuje 

miareczkowanie z 

zastosowaniem 

detekcji wizualnej 

 

− oblicza stężenia 

roztworów 

mianowanych 

 

− oblicza na 

podstawie równań 

reakcji 

chemicznych 

wielkość naważek 

substancji 

podstawowych 

 

Techniki ważenia na 

wagach technicznych 

i analitycznych 

Uczeń 

- posługuje się instrukcją 

obsługi wagi, 

- przestrzega zasad i 

technik ważenia cieczy, 

ciał stałych, substancji 

żrących 

- ważny na wagach 

technicznych i 

analitycznych z pomocą 

nauczyciela 

- wykazuje świadomość 

odpowiedzialności za 

wykonywaną pracę 

Uczeń: 

- wymienia metody 

pomiarowe 

stosowane w 

badaniach 

laboratoryjnych, 

- wskazuje zakres 

stosowania operacji 

ważenia w badaniach 

laboratoryjnych i 

procesach 

przemysłowych 

Uczeń: 

- opisuje metody 

pomiarowe stosowane 

w badaniach 

laboratoryjnych, 

Uczeń: 

- rozpoznaje wagi 

techniczne i 

analityczne, 

 

Uczeń: 

− wskazuje sposób 

konserwacji i 

ochrony wag 

laboratoryjnych 

przed działaniem 

czynników 

zewnętrznych 

− wskazuje zakres 

stosowania 

operacji ważenia 

w badaniach 

laboratoryjnych i 

procesach 

przemysłowych 



 

 

Procesy ogrzewania, 

suszenia, prażenia i 

chłodzenia 

Uczeń: 

- wymienia podstawowe 

wyposażenie pomocnicze 

stosowane w operacjach 

ogrzewania, suszenia, 

prażenia i chłodzenia, 

- montuje zestawy do 

prowadzenia procesów 

ogrzewania, suszenia, 

prażenia i chłodzenia 

- prowadzi procesy 

ogrzewania, suszenia, 

prażenia i chłodzenia z 

pomocą nauczyciela, 

− charakteryzuje 

podstawowe 

parametry przyrządów 

do pomiaru 

temperatury 

 

Uczeń: 

- rozróżnia 

podstawowe 

wyposażenie 

pomocnicze 

stosowane w 

operacjach 

ogrzewania, suszenia, 

prażenia i chłodzenia, 

- prowadzi procesy 

ogrzewania, suszenia, 

prażenia i chłodzenia 

pod opieką 

nauczyciela 

Uczeń: 

- rozróżnia i opisuje 

podstawowe 

wyposażenie 

pomocnicze 

stosowane w 

operacjach 

ogrzewania, suszenia, 

prażenia i chłodzenia, 

− dobiera sposoby 

ogrzewania, 

suszenia, prażenia i 

chłodzenie w 

zależności od 

właściwości 

substancji 

- planuje i organizuje 

pracę 

- realizuje zadania  

wyznaczonym czasie 

 

Uczeń: 

- kontroluje realizację 

zaplanowanych 

zadań, 

- dokonuje 

modyfikacji 

zaplanowanych 

zadań, 

- dokonuje 

samooceny, 

- oblicza wydajność 

procesu suszenia 

Uczeń: 

- przelicza jednostki 

miar temperatury, 

-wykonuje pomiar 

temperatury 

Procesy sączenia, 

przemywania, 

dekantacji i 

odwirowywania 

Uczeń: 

- wymienia sprzęt 

laboratoryjny używany 

do sączenia, 

przemywania, dekantacji, 

Uczeń: 

- rozpoznaje sprzęt 

laboratoryjny 

używany do sączenia, 

Uczeń: 

Stosuje techniki 

dekantacji, sączenia w 

różnych 

temperaturach, 

Uczeń: 

- wskazuje przykłady 

zastosowania procesu 

sączenia, 

przemywania, 

Uczeń: 

- ocenia efektywność 

sączenia, 

przemywania, 

odwirowywania 



- wymienia typy osadów przemywania, 

dekantacji, 

- rozróżnia typ osadu 

- przeprowadza 

wirowanie osadów 

dekantacji i 

odwirowywania 

Prowadzenie 

procesów 

krystalizacji, 

sublimacji i 

liofilizacji 

Uczeń: 

- wymienia etapy 

procesy oczyszczania i 

rozdzielania substancji 

przez krystalizację 

sublimację i liofilizację 

− wymienia sprzęt 

stosowany do 

krystalizacji, 

sublimacji, liofilizacji 

 

Uczeń: 

- omawia etapy 

procesy oczyszczania 

i rozdzielania 

substancji przez 

krystalizację 

sublimację i 

liofilizację 

− rozpoznaje sprzęt 

stosowany do 

krystalizacji, 

sublimacji, 

liofilizacji, 

- przeprowadza 

proces 

krystalizacji, 

- przeprowadza 

proces 

oczyszczania 

 

Uczeń: 

- ocenia wpływ 

temperatury, ciśnienia 

na przebieg i 

wydajność procesu 

sublimacji i liofilizacji 

- wskazuje przykłady 

zastosowania 

krystalizacji, 

liofilizacji i sublimacji 

do wyodrębniania i 

oczyszczania 

substancji, 

- organizuje pracę 

Uczeń 

− oblicza wydajność 

procesu 

krystalizacji, 

sublimacji 

− ocenia wpływ 

temperatury, 

rodzaju 

rozpuszczalników 

na przebieg i 

wydajność procesu 

krystalizacji 

 

Uczeń: 

− dobiera 

rozpuszczalniki do 

procesu 

krystalizacji 

 

Prowadzenie procesu 

destylacji 

Uczeń 

- wymienia etapy 

procesu oczyszczania i 

rozdzielania mieszanin 

przez destylację, 

Uczeń 

- omawia etapy 

procesu oczyszczania 

i rozdzielania 

Uczeń: 

- planuje i organizuje 

pracę 

− ocenia skuteczność 

procesów destylacji 

Uczeń: 

− wskazuje 

przykłady 

zastosowania 

destylacji prostej, z 

Uczeń: 

− wyszukuje 

informacje o 

wartościach 



- wymienia elementy 

zestawów do destylacji 

mieszanin przez 

destylację, 

- rozpoznaje 

elementy zestawów 

do destylacji 

− przeprowadza 

procesy 

oczyszczania i 

rozdzielania 

składników z 

zastosowaniem 

destylacji prostej, z 

parą wodną, 

próżniowej, 

frakcjonowanej 

− montuje zestawy 

do destylacji 

prostej, 

próżniowej, 

frakcjonowanej, z 

parą wodną, 

− rozpoznaje 

elementy 

zestawów do 

destylacji 

 

 parą wodną, 

próżniowej, 

frakcjonowanej, 

azeotropowej 

− dobiera przykłady 

zastosowania 

procesów 

destylacji do 

oczyszczania 

substancji i 

rozdzielania 

mieszanin 

temperatury 

wrzenia substancji 

 

Prowadzenie procesu 

ekstrakcji 

Uczeń Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 



 - montuje zestaw do 

ekstrakcji, 

- wymienia rodzaje 

ekstrakcji 

- dobiera rodzaje 

ekstrakcji, 

- ropoznaje elementy 

zestawów do 

ekstrackji, 

- prowadzi proces 

oczyszczania i 

rozdzielania 

składników z 

zastosowaniem 

ekstrakcji okresowej i 

ciągłej 

− planuje i organizuje 

pracę 

- podejmuje 

współpracę z innymi 

− uzasadnia wybór i 

zastosowanie 

ekstrakcji w 

procesach 

oczyszczania i 

rozdzielania 

składników 

 

− oblicza wydajność 

procesu ekstrakcji 

 

Prowadzenie procesu 

chromatografii, 

jako metody 

rozdzielania 

składników 

Uczeń: 

- wymienia przebieg 

procesu rozdzielania 

składników mieszaniny z 

zastosowaniem 

chromatografii 

bibułowej, 

cienkowarstwowej i 

kolumnowej 

Uczeń: 

− omawia przebieg 

procesu 

rozdzielania 

składników 

mieszaniny z 

zastosowaniem 

chromatografii 

bibułowej, 

cienkowarstwowej 

i kolumnowej 

 

− przygotowuje 

zestawy sprzętu do 

chromatografii 

bibułowej, 

− Interpretuje 

jakościowo 

uzyskane 

chromatogramy 

− rozróżnia fazy 

ruchome i 

stacjonarne w 

chromatografii 

planarnej 

 

 

− Wymienia 

zastosowanie 

chromatografii 



cienkowarstwowej 

i kolumnowej 

 

− przeprowadza 

rozdzielanie 

składników metodą 

chromatografii 

bibułowej, 

cienkowarstwowej 

i kolumnowej. 

 

 

 


