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Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Organizacja pracy w laboratorium analitycznym,  

klasa 2 Technik Analityk 
 

Podstawowe wyposażenie laboratorium chemicznego 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

 Wymienia podstawowe 

pomieszczenia 

składające się na 

laboratorium 

chemiczne; 

 Wymienia rodzaje 

instalacji w 

laboratorium 

chemicznym; 

 Wymienia wyposażenie 

laboratorium 

chemicznego; 

− Wymienia rodzaje 

sprzętu laboratoryjnego; 

− Wymienia metody 

pomiarowe stosowane 

w badaniach 

laboratoryjnych; 

 Wymienia sposoby 

suszenia naczyń 

laboratoryjnych; 

 Wymienia substancje 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę dopuszczającą 

oraz: 

 Podaje przykłady 

usytuowania 

pomieszczeń lub części 

laboratoriów 

chemicznych;  

 Rozróżnia rodzaje 

instalacji w laboratoriach 

chemicznych; 

 Rozróżnia podstawowe 

wyposażenie pomiarowe 

i pomocnicze stosowane 

w pracach 

analitycznych; 

 Podaje zagrożenia 

wynikające z 

eksploatacji instalacji w 

laboratoriach 

chemicznych oraz 

sprzętu laboratoryjnego; 

− Charakteryzuje 

materiały, z których 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę dostateczną oraz: 

 Wyjaśnia, do czego 

służą pomieszczenia, 

sprzęty i instalacje 

znajdujące się w 

laboratorium 

chemicznym; 

 Omawia właściwości 

materiałów stosowanych 

do budowy elementów 

wyposażenia 

technicznego i ogólnego 

laboratorium 

chemicznego; 

 Wyjaśnia zastosowanie 

wyposażenia 

pomiarowego i 

pomocniczego w 

laboratorium;  

 Omawia zasady 

bezpiecznej pracy w 

laboratorium 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę dobrą oraz: 

− Klasyfikuje wyposażenie 

pomiarowe i pomocnicze 

stosowane w pracach 

analitycznych; 

− Charakteryzuje 

podstawowe parametry 

przyrządów 

pomiarowych: zakres 

pomiarowy, dokładność 

przyrządu, czułość 

przyrządu; 

− Wyjaśnia zastosowania 

wyposażenia 

laboratorium;  

− Potrafi zaproponować 

odpowiedni sprzęt 

laboratoryjny do 

zadanego 

doświadczenia; 

− Wyjaśnia kolejność 

stosowania środków 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

− Przewiduje i jest 

świadomy zagrożeń 

wynikających z 

eksploatacji instalacji w 

laboratoriach 

chemicznych;  

− Przewiduje rodzaje 

zagrożeń mogących 

wystąpić podczas 

przechowywania 

odczynników 

chemicznych oraz 

wyposażenia 

pomiarowego i 

pomocniczego; 

− Uzasadnia zastosowanie 

odczynników 

chemicznych w 

procesach 

analitycznych;  

− Sformułować wnioski 
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chemiczne stosowane w 

laboratorium; 

− Podaje zasady 

bezpiecznej pracy w 

laboratorium 

chemicznym. 

wykonany jest sprzęt 

laboratoryjny;  

− Podaje zastosowanie 

sprzętu do 

podstawowych prac 

laboratoryjnych; 

 Podaje zasady mycia, 

suszenia i konserwacji 

podstawowego sprzętu 

laboratoryjnego; 

 Podaje zasady 

posługiwania się 

odczynnikami 

chemicznymi. 

chemicznym; 

 Omawia zasady 

pierwszej pomocy przy 

urazach wynikających z 

eksploatacji 

wyposażenia 

laboratorium 

chemicznego; 

− Omawia zasady mycia, 

suszenia i konserwacji 

podstawowego sprzętu 

laboratoryjnego;  

− Wskazuje na różnicę 

między suszeniem 

naczyń laboratoryjnych 

miarowych i 

niemiarowych; 

− Omawia zasady 

posługiwania się 

odczynnikami 

chemicznymi. 

myjących;  

− Wymienia zastosowania 

danego środka 

myjącego; 

− Wyjaśnia różnicę 

między suszeniem 

naczyń laboratoryjnych 

miarowych i 

niemiarowych; 

 Wyjaśnia, dlaczego 

ważna jest neutralizacja 

substancji trujących i 

niebezpiecznych przed 

myciem sprzętu 

laboratoryjnego; 

− Wyjaśnia zasady 

bezpiecznej pracy w 

laboratorium 

chemicznym i 

posługiwania się 

odczynnikami 

chemicznymi. 

wynikające z analizy 

rozwiązań 

organizacyjnych i 

technicznych 

dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska przy 

przechowywaniu i 

magazynowaniu 

odczynników 

chemicznych oraz 

sprzętu laboratoryjnego; 

− Wymienia przepisy 

prawa określające 

wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy, ochrony 

przeciwpożarowej, 

ochrony środowiska i 

ergonomii podczas 

użytkowania, 

magazynowania 

i konserwacji 

wyposażenia 

pomiarowego i 

pomocniczego 

w laboratorium 

chemicznym; 

− Wykorzystuje zasoby 

Internetu do 
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wyszukiwania informacji 

dotyczących przepisów 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas 

użytkowania, 

magazynowania 

i konserwacji 

wyposażenia 

pomiarowego i 

pomocniczego 

w laboratorium 

chemicznym; 

− Wykorzystuje różne 

źródła informacji w celu 

doskonalenia 

umiejętności 

zawodowych. 
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Przechowywanie substancji chemicznych 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

 Wymienia substancje 

chemiczne stosowane w 

laboratorium; 

 Wymienić rodzaje 

opakowań odczynników 

chemicznych; 

 Wymienia przykłady 

oznakowania opakowań 

zawierających 

odczynniki chemiczne; 

 Podaje, czym jest 

magazyn odczynników 

chemicznych; 

 Podaje, czym jest 

magazyn odczynników 

chemicznych 

niebezpiecznych; 

 Podaje, czym są karty 

charakterystyk 

substancji 

niebezpiecznych i ich 

mieszanin; 

 Podaje klasy czystości 

odczynników 

chemicznych. 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę dopuszczającą 

oraz: 

 Wymienia zastosowanie 

odczynników 

chemicznych; 

 Wymienia zasady 

przechowywania 

odczynników 

chemicznych i substancji 

pomocniczych; 

− Wymienić zasady 

oznakowania opakowań 

zawierających 

odczynniki chemiczne; 

− Rozróżnia znaki i 

symbole ostrzegawcze 

na opakowaniach 

odczynników 

chemicznych; 

− Wymienia zasady 

bezpiecznego 

przechowywania 

substancji chemicznych; 

− Wymienia wymagania 

higieniczne i prawne 

magazynu odczynników 

chemicznych; 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę dostateczną oraz: 

 Określa zasady 

przechowywania 

odczynników 

chemicznych i substancji 

pomocniczych; 

 Wyjaśnia zasady 

przechowywania 

odczynników 

chemicznych i substancji 

pomocniczych; 

 Klasyfikuje rodzaj 

opakowania do 

odczynnika 

chemicznego; 

 Omawia właściwości 

opakowań substancji 

chemicznych;  

− Wyjaśnia zasady 

oznakowania opakowań 

zawierających 

odczynniki chemiczne; 

− Wyjaśnia znaki i 

symbole ostrzegawcze 

na opakowaniach 

odczynników 

chemicznych;  

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę dobrą oraz: 

− Proponuje zasady 

bezpiecznego 

przechowywania 

substancji chemicznych; 

− Wyjaśnia wymagania 

higieniczne i prawne 

magazynu odczynników 

chemicznych;  

− Wyjaśnia warunki 

zachowania 

bezpieczeństwa w 

magazynie substancji 

chemicznych 

niebezpiecznych; 

− Proponuje zasady 

racjonalnego 

wykorzystania 

odczynników 

chemicznych; 

− Wyszukuje parametry 

opisujące substancje 

chemiczne;  

− Interpretuje zapisy w 

kartach charakterystyk 

substancji 

niebezpiecznych i ich 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

− Interpretuje zapisy w 

kartach charakterystyk 

substancji 

niebezpiecznych i ich 

mieszanin dotyczące 

postępowania oraz 

magazynowania 

substancji 

niebezpiecznych i ich 

mieszanin ; 

− Interpretuje pojęcia 

określające jakość 

odczynników 

chemicznych; 

− Interpretuje procedury 

systemu zarządzania 

jakością 

wykorzystywane 

podczas 

przechowywania i 

utylizacji chemikaliów; 

− Wykorzystuje różne 

źródła informacji w celu 

doskonalenia 

umiejętności 
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− Podaje różnice między 

magazynem 

odczynników 

chemicznych a 

magazynem substancji 

chemicznych 

niebezpiecznych; 

− Wymienia zasady 

racjonalnego 

wykorzystania 

odczynników 

chemicznych. 

− Omawia zasady 

bezpiecznego 

przechowywania 

substancji chemicznych; 

− Omawia wymagania 

higieniczne i prawne 

magazynu odczynników 

chemicznych;  

− Omawia warunki 

zachowania 

bezpieczeństwa w 

magazynie substancji 

chemicznych 

niebezpiecznych; 

− Wyjaśnia zasady 

racjonalnego 

wykorzystania 

odczynników 

chemicznych; 

− Wyszukuje parametry 

opisujące substancje 

chemiczne;  

− Omawia klasy czystości 

odczynników 

chemicznych. 

mieszanin;  

− Określić parametry 

jakości odczynników 

chemicznych.  

zawodowych.  
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Postępowanie z odpadami chemicznymi 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Uczeń: 

 Podaje rodzaje odpadów 

chemicznych; 

 Podaje sposoby 

oznakowania 

pojemników na odpady 

chemiczne; 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę dopuszczającą 

oraz: 

− Wymienia podział 

odpadów chemicznych; 

− Wymienia zasady 

segregacji odpadów 

chemicznych; 

− Wymienia zasady 

oznakowania 

pojemników na odpady 

chemiczne; 

− Podaje przykłady 

odpadów, których nie 

należy ze sobą mieszać; 

− Wymienia rodzaje 

zagrożeń mogących 

występować podczas 

przechowywania 

odpadów 

laboratoryjnych; 

− Podaje sposoby 

neutralizacji odpadów 

chemicznych; 

− Podaje sposoby 

zagospodarowania 

odpadów chemicznych o 

nieznanym składzie; 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę dostateczną oraz: 

− Rozróżnia rodzaje 

odpadów 

laboratoryjnych; 

− Omawia zasady 

segregacji odpadów 

chemicznych; 

− Omawia zasady 

oznakowania 

pojemników na odpady 

chemiczne; 

− Omawia zasady 

mieszania odpadów; 

− Określa rodzaje zagrożeń 

mogących występować 

podczas 

przechowywania 

odpadów 

laboratoryjnych; 

− Omawia sposoby 

neutralizacji odpadów 

chemicznych; 

− Omawia sposoby 

zagospodarowania 

odpadów chemicznych o 

nieznanym składzie; 

− Omawia zasady 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę dobrą oraz: 

− Klasyfikuje odpady 

laboratoryjne; 

− Charakteryzuje odpady 

laboratoryjne, np. na 

podstawie ich 

właściwości i ustawy o 

odpadach; 

− Wyjaśnia, których 

odpadów nie należy 

mieszać; 

− Proponuje sposoby 

neutralizacji odpadów 

chemicznych; 

− Wyjaśnia przepisy bhp 

dotyczące 

gospodarowania 

odpadami; 

− Interpretuje zapisy w 

kartach charakterystyk 

substancji 

niebezpiecznych i ich 

mieszanin dotyczące 

postępowania z 

odpadami; 

− Analizuje procedury 

zagospodarowania 

Uczeń spełnia wymagania 

na ocenę bardzo dobrą 

oraz: 

− Analizuje przepisy 

prawa dotyczące 

gospodarki odpadami 

laboratoryjnymi; 

− Formułuje wnioski 

wynikające z analizy 

rozwiązań 

organizacyjnych i 

technicznych 

dotyczących 

bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz 

ochrony 

przeciwpożarowej i 

ochrony środowiska 

przy zbiórce i 

przechowywaniu 

odpadów 

laboratoryjnych;  

− Wykorzystuje różne 

źródła informacji w 

celu doskonalenia 

umiejętności 

zawodowych. 
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− Podaje zasady 

racjonalnego 

zagospodarowania 

odpadów chemicznych. 

racjonalnego 

zagospodarowania 

odpadów chemicznych. 

odpadów 

laboratoryjnych. 

− Korzysta ze źródeł 

informacji dotyczących 

norm z zakresu 

gospodarki odpadami 

laboratoryjnymi; 

− Określa zakres i cel 

działań na rzecz ochrony 

środowiska w 

gospodarce odpadami 

laboratoryjnymi. 

 


