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REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ 

1. W laboratorium uczniowie mogą przebywać wyłącznie w obecności nauczyciela. 

2. Obowiązkiem ucznia jest utrzymanie ładu i czystości na stanowisku pracy. 

3. Wszelkie eksperymenty (lub ćwiczenia) należy przeprowadzać dokładnie według wskazówek 

podanych przez nauczyciela lub zapisanych w instrukcji do danego ćwiczenia. 

4. Eksperymenty można wykonywać wyłącznie na polecenie nauczyciela. 

5. W laboratorium zabrania się organoleptycznego próbowania jakichkolwiek substancji. 

6. Podczas wykonywania ćwiczeń należy zachować spokój, powagę. Unikać głośnych rozmów. 

7. Pobrane odczynniki, szkło i przyrządy niezbędne do wykonania danego eksperymentu należy po 

zakończeniu Ćwiczeń odnieść w stanie czystym na właściwe miejsce. 

8. W laboratorium niedozwolone jest jedzenie i picie produktów spożywczych. 

9. Każde uszkodzenie sprzętu lub szkła musi być zgłoszone nauczycielowi. 

10. Naczynia z chemikaliami należy zaraz po użyciu zamknąć właściwym korkiem, aby nie dopuścić 

do pomieszania chemikaliów. 

11. Nie wolno wrzucać do kosza resztek substancji chemicznych i zbitego szkła laboratoryjnego, lecz 

zbierać je do przeznaczonych na ten cel pojemników. 

12. W razie wypadku (skaleczenie, poparzenie, nieplanowane zapalenie się substancji, rozlanie lub 

rozsypanie związku chemicznego, rozbicie naczynia itp.) lub pożaru należy natychmiast 

powiadomić nauczyciela. 

13. Każdy uczeń powinien znać miejsce, gdzie w pracowni znajduje się: zestaw pierwszej pomocy, 

myjka oczu, gaśnica, koc gaśniczy. 

14. Z laboratorium nie wolno nikomu dawać, ani brać do domu żadnych substancji ani sprzętu 

laboratoryjnego. 

15. Wszystkich uczniów zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania przepisów BHP dotyczących 

wykonywanych eksperymentów. 

Przepisy BHP dotyczące wykonywania eksperymentów chemicznych 

Każdy uczeń pracujący w laboratorium zobowiązany jest: 

1. Zapoznać się z: 

 dokładnym opisem wykonywanego eksperymentu; 

 właściwościami używanych substancji, stwarzanymi przez nie zagrożeniami oraz bezpiecznym 

sposobem postępowania z nimi; 

 zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wykonywania eksperymentu i ściśle ich 

przestrzegać. 

2. Pamiętać o: 

 założeniu niezbędnych środków ochrony osobistej (fartuch, okulary ochronne, rękawice), 

zgodnie z poleceniem nauczyciela; 

 pobraniu niezbędnego sprzętu i odczynników oraz przygotowaniu miejsca pracy zgodnie ze 

wskazówkami nauczyciela; 

3. Sprawdzić czy: 

 używany sprzęt jest sprawny; 
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 szkło laboratoryjne jest czyste i nieuszkodzone (nie ma pęknięć lub wyszczerbień); 

 substancje wykorzystywane w eksperymencie są opatrzone prawidłowymi etykietami, 

zawierającymi informacje o zagrożeniach. 

 Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi. Nie wolno wykonywać 

eksperymentów, posługując się uszkodzonym lub brudnym szkłem laboratoryjnym albo 

niesprawnymi urządzeniami. 

Podczas wykonywania eksperymentu należy pamiętać, że: 

1. Wykonywanie eksperymentu można rozpocząć tylko na wyraźne polecenie nauczyciela. 

2. W czasie wykonywania jakichkolwiek prac należy w pierwszym rzędzie zwrócić uwagę na 

zabezpieczenie oczu. 

3. W trakcie przeprowadzania eksperymentu należy się skoncentrować na nim, zachować spokój i 

nie prowadzić głośnych rozmów. 

4. Nie wolno samodzielnie modyfikować sposobu wykonywania eksperymentów bez uprzedniego 

zezwolenia nauczyciela. 

5. Należy ściśle przestrzegać reguł wykonywania podstawowych czynności laboratoryjnych 

(przelewanie, pipetowanie, ogrzewanie itp.), zasad postępowania z substancjami 

niebezpiecznymi oraz instrukcji obsługi urządzeń znajdujących się w pracowni. 

6. Ćwiczenia z substancjami, które są szczególnie szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne należy 

wykonywać pod wyciągiem na polecenie i według instrukcji nauczyciela. 

7. Szczególną ostrożność należy zachować przy pracach z substancjami żrącymi (np. stężone kwasy 

i ługi), aby zapobiec poparzeniu ciała i zniszczeniu odzieży, w razie wypadku polaną powierzchnię 

zmyć obficie silnym strumieniem wody i zgłosić nauczycielowi. 

8. Nie pochylać się nad naczyniem, w którym coś wrze lub do którego wlewa się ciecz (zwłaszcza 

żrącą). Nie dopuszczać do dużego wzrostu ciśnienia wewnątrz naczynia i możliwości wybuchu 

wskutek zatkania odpływu lub rurki. 

9. Probówkę, w której ogrzewa się ciecz, trzymać otworem w bok, a nie do siebie i nie w stronę 

sąsiada. Nie ogrzewać probówki tylko od dołu, lecz całą jej zawartość. Zaleca się używanie 

kamyków wrzennych (porcelanka lub sita molekularne). 

10. Nie wolno pozostawiać żadnych substancji w naczyniach bez etykiety (opisu). 

11. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości jak postępować w trakcie wykonywania eksperymentu lub 

zaobserwuje się jego nieoczekiwany, nietypowy przebieg, natychmiast należy zgłosić do 

nauczyciela. 

Po zakończeniu eksperymentu należy: 

1. Wszelkie odpady chemiczne po wykonanym eksperymencie zagospodarować w sposób 

wskazany przez nauczyciela. 

2. Dokładnie umyć szkło laboratoryjne. W przypadku problemów z umyciem używanej aparatury, 

trzeba zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Wszystkie pojemniki z odczynnikami, czyste szkło 

laboratoryjne oraz sprzęt odkłada się na wskazane przez nauczyciela miejsce. 

3. Po ukończeniu pracy i uporządkowaniu swojego stanowiska umyć dokładnie ręce. 

 




