
 

Szanowni Nauczyciele Chemii!!! 

 Centrum Chemii w Małej Skali działające przy Wydziale Chemii UMK w Toruniu 

organizuje, podobnie jak w ubiegłych latach, zajęcia przygotowujące do matury z chemii,  

tym razem pod hasłem 
 

„ Zdaj z nami maturę na 100% ” 
 

 

Program tegorocznego kursu ułożony został przez Kierownika Pracowni Dydaktyki 

Chemii dr Aleksandra Kazubskiego (weryfikatora i egzaminatora maturalnego z chemii). 

Aktualnie cykl spotkań składa się z ciekawych zajęć laboratoryjnych oraz zupełnej 

nowości – seminariów ćwiczeniowych. 

Propozycja spotkań: 

  

 

Tak, więc uczeń Państwa szkoły tygodniowo zyska 2 godziny praktycznej chemii.  

Jak dowiodły przeprowadzone przez nas badania losów kursantów, czynny uczestnik  

jest w stanie dzięki swojej pracy uzyskać wynik ponad 80% z matury rozszerzonej z chemii. 

W związku z powyższym prosimy o stosowne zachęcenie uczniów.  

Pierwsze zajęcia (inauguracja) odbędą się 6 listopada 2010r. (sobota)  

o godzinie 10.00 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (ul. Gagarina 7)  

w audytorium nr 1. W trakcie spotkania zostaną ustalone dokładne dni odbywających się 

zajęć. Tegoroczny koszt uczestnictwa jest tańszy niż korepetycje - 15 zł / spotkanie (2h). 

 Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy: maturzysci@e-chemia.nazwa.pl  

w tytule: „maturzyści”, w mailu prosimy podać imiona i nazwiska zainteresowanych 

uczniów oraz nazwę szkoły. Zgłoszenia przyjmujemy do 6 listopada, również podczas 

pierwszego spotkania. Wszelkie dodatkowe informacje i zapisy pod numerem  

tel. 781-958-478 (mgr Łukasz Sporny). Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się  

na stronie internetowej projektu: www.maturzysciumk.prv.pl 

  

  Z poważaniem  

 

 

Zajęcia 2-godzinne, raz w tygodniu (dzień do wyboru od poniedziałku do soboty)  

ĆWICZENIA-LABORATORIUM 

oraz ZAJĘCIA SEMINARYJNE 



 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA 

PRACOWNICY CENTRUM CHEMII W MAŁEJ SKALI WYDZIAŁU CHEMII UMK 

LABORATORIA, ĆWICZENIA, SEMINARIA:  

 dr Aleksander Kazubski – Kierownik Centrum oraz Kierownik PDCh UMK 

 mgr Dominika Panek – asystent dydaktyczny w Centrum  

 mgr Łukasz Sporny – asystent dydaktyczny w Centrum 

 

 

SKRÓCONA TEMATYKA ZAJĘĆ 

���� Laboratoria 

Własnoręczne wykonywanie doświadczeń maturalnych z zakresu podstaw chemii, chemii 

nieorganicznej oraz chemii organicznej. Projektowanie symulacyjnych doświadczeń 

maturalnych. Przewidywanie obserwacji, wniosków. Utrwalenie poprawnego 

projektowania doświadczenia oraz nauka zasad bezpiecznego eksperymentowania. 

���� Ćwiczenia 

Rozwiązywanie zadań z arkuszy maturalnych, podzielone na działy programowe oraz 

wprowadzane ze stosowną gradacją umiejętności uczniów. Rozwiązywanie próbnych 

arkuszy maturalnych ułożonych przez pracowników PDCh UMK. Zapoznanie  

ze standardami maturalnymi z chemii. 

���� Seminaria 

Usystematyzowanie zdobytej wiedzy szkolnej. Powtórzenie całości materiału przed 

właściwą maturą z chemii. Uzupełnienie ewentualnych braków wiadomości. Wyrównanie 

poziomu uczniów. Propozycje rozwiązań zadań.  

 

Wszystkie prezentowane wyżej zajęcia będą ze sobą skorelowane. Dla przykładu, jeżeli 

podczas seminariów dr A. Kazubski przypominał będzie wiadomości dotyczące strącania 

osadów, uczniowie podczas laboratoriów własnoręcznie będą przeprowadzali analizy 

rozpuszczalności czy będą otrzymywali związki trudno rozpuszczalne w roztworach 

wodnych. Pod koniec przypominamy, że zajęcia, jak co roku są płatne. Szczegóły zostaną 

podane podczas pierwszego spotkania z zainteresowanymi. 

Czekamy również na Państwa sugestie.  

 

   Zespół odpowiedzialny za organizację kursu. 


