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Załącznik_Harmonogram realizacji projektu 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU  

w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 

WARSZTATY LABORATORYJNE 

Lp. Temat zajęć 
Liczba 

 godzin (h) 
Zakres działań 

1.  

Pierwsze spotkanie, oficjalne rozpoczęcie projektu 

4h 

Powitanie uczestników projektu i gości. 
Przedstawienie założeń projektu, harmonogramu 
projektu oraz sposobu realizacji projektu.  

Organizacyjne zajęcia laboratoryjne. Szkolenie 
z zakresu bezpieczeństwa pracy w laboratorium 
chemicznym (BHP) 

Pokaz szkła laboratoryjnego. Nauka obsługi palnika 
gazowego. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z 
odczynnikami chemicznymi.  

2.  Podstawowe czynności laboratoryjne 4h 
Wytrącanie osadu trudnorozpuszczalnego 
wodorotlenku żelaza(III), Fe(OH)3. Sączenie, 
przemywanie i roztwarzanie osadu.  

3.  Sporządzanie roztworów o określonym stężeniu   4h 

Wprowadzenie i wyjaśnienie pojęć: mol 
i stężenie molowe. Sporządzenie roztworów: 
kwasów, zasad, soli o zadanym stężeniu. Obliczenia 
mas naważek soli (hydratów) oraz objętości r-rów ,  
zasad, użytych do sporządzenia zadanych 
roztworów.  

4.  
Typy reakcji chemicznych  4h 

Zapis równań reakcji chemicznych. Klasyfikacja 
reakcji chemicznych.  

5.  Reakcje utleniania i redukcji   4h 
Określanie stopni utlenienia pierwiastków w 
związkach chemicznych. Dobór współczynników w 
równaniach reakcji red-ox.  

6.  Równowaga chemiczna 4h 

Określenie wpływu czynników t.j. temperatura, 
stężenia reagentów, wspólnego jonu, na położenie 
stanu równowagi reakcji chemicznej. Prawo 
przekory La Chateliera-Browna.  

7.  pH roztworów,  dysocjacja elektrolityczna, hydroliza 4h 

Skala pH. Oznaczenie pH roztworów kwasów, zasad 
i soli za pomocą papierków wskaźnikowych, 
roztworów wskaźników pH (chemicznych i 
naturalnych). Określenie odczynu badanych 
roztworów. Zapis równań reakcji dysocjacji i 
hydrolizy.  
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8.  Szybkość reakcji chemicznych 4h 
Określenie wpływu czynników t.j. temperatura, 
stężenie reagentów, na szybkość reakcji 
chemicznych. Działanie katalizatora i inhibitora.  

9.  Cykl przemian chemicznych 4h 
Przeprowadzenie cyklu przemian chemicznych 
miedzi, Cu. Obliczenie wydajności 
przeprowadzonych operacji chemicznych. 

10.  
Prezentacje multimedialne – przedstawienie 
wykorzystania umiejętności zdobytych w pracy z 
komputerem  

4h 

Uczniowie samodzielnie (pojedynczo lub w 2-3 os. 
Grupach) przygotowują prezentacje multimedialne 
na wybrany przez siebie temat. Czas trwania 
wystąpienia 5 minut.  Wystąpienia, jakość 
przygotowanej prezentacji są oceniane przez 
zespół dydaktyczny.   

11.  Elementy chemii analitycznej: metody miareczkowe  
Nauka miareczkowania, sporządzenie roztworów i 
nastawianie ich miana.  

12.  
Oznaczanie zawartości substancji w roztworze 
metodami miareczkowymi 

4h  

13.  Analiza wody metodami miareczkowymi  4h  

14.  Uroczyste zakończenie projektu   
Wykład plenarny, 
Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w projekcie.  

Liczba spotkań: 14 ( w tym zakończenie projektu) 
Liczba zajęć komputerowych:  5  

WARSZTATY KOMPUTEROWE 

1.  Edycja dokumentu Word - podstawy programu 2h  

2.  
Edycja arkusza kalkulacyjnego Excel - podstawy 
programu 

2h  

3.  
Rysowanie i edycja schematów doświadczeń 
chemicznych oraz struktur związków chemicznych 

2h  

4.  Tworzenie prezentacji multimedialnych 2h  

5.  Cyberbezpieczeństwo 2h  

WARSZTATY WYJAZDOWE - „ECO” WYCIECZKI 

DODATKOWE WYCIECZKI EDUKACYJNE POZA HARMONOGRAMEM ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH , DLA WYBRANYCH UCZNIÓW 

1.  Warsztaty edukacyjne w Świerku, NCBJ 
2 dni 
Wt/śr 
Maj 

Program autorski:  
zajęcia w formie warsztatu i wykładu. 
prowadzone przez specjalistów z Narodowego 
Centrum Badań Jądrowych. Zwiedzanie 
reaktora jądrowego Maria.   
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2.  Warsztaty w Dolinie Baryczy, Milicz 4h  

3.  
Wycieczka do Hydropolis: Centrum nauki i wiedzy o 
wodzie, Wrocław 

2-4 h   

WARSZTATY PSYCHOSPOŁECZNE DLA RODZICÓW 

1.  Techniki wspierania rozwoju dzieci 6h Liczba uczestników: 10 

2.  
Jak motywować dzieci do nauki przy wykorzystaniu 
wyobraźni i alternatywnych metod uczenia się 

6h Liczba uczestników: 10 

 
 
Miejsce zajęć: 
Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej 
Budynek A3, ul. Smoluchowskiego 23, Wrocław  
 
Terminy spotkań:  
Zajęcia odbywać się będą w jedną lub dwie soboty każdego miesiąca, w okresie od 
października do czerwca. Szczegółowy harmonogram, z podaniem terminów zajęć zostanie 
przesłany do Dyrektorów szkół we wrześniu.     
 
Osoba do kontaktu: 
dr inż. Iwona Rutkowska – kierownik Projektu 

iwona.rutkowska@pwr.edu.pl 

71 320 2815 
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