
Harmonogram zajęć laboratoryjnych z Inżynierii Środowiska 

III Rok Ochrona Środowiska - studia I-go stopnia 

Semestr zimowy 2016/2017 

Zajęcia rozpoczną się: 

grupa I-28 listopad 2016 zajęcia wstępne 

grupa II -1 grudnia 2016 zajęcia wstępne 

grupa III- 2 grudnia 2016 pierwsze ćwiczenia (proszę podzielić się na podgrupy (5) 

kartkówka w terminie późniejszym) 

i będą odbywać się w cyklu cotygodniowym. 

Tematyka zajęć 
1. Odżelazianie wody 
2. Mechaniczne oczyszczanie ścieków 

3. Zastosowanie sorpcji na węglach aktywnych w oczyszczaniu wody i ścieków 

4. Fizyczno - chemiczne badanie kompostu 

5. Remediacja zaolejonych gleb i gruntów 

6. Usuwanie związków siarki z powietrza i gazów spalinowych 

 

Instrukcje do ćwiczeń znajdują się w skrypcie „Inżynieria Środowiska” 

link do tego dokumentu w „materiałach do przedmiotu Inżynieria środowiska”  

Punkty 

Wejściówka 6pkt (w sumie 36 pkt.) 

Sprawozdanie 2 pkt. (w sumie 12 pkt.) 

Kolokwium wyjściowe 12 pkt. 

 
W razie nieobecności na zajęciach (zwolnienie lekarskie) student musi odrobić ćwiczenia 

laboratoryjne w terminie uzgodnionym z prowadzącym. 

 

 Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych zależna będzie od liczby punktów uzyskanych z 

„wejściówek”, kolokwium wyjściowego oraz za sprawozdania (wg skali zgodnej z 

Regulaminem Studiów UG). Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych nastąpi w oparciu o: 

wykonanie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, poprawne opracowanie wyników 

uzyskanych w części eksperymentalnej (sprawozdania).i uzyskanie co najmniej 51% punktów 

(łącznie).  

Wymagania odnośnie sprawozdań: 

 Podstawą do sporządzenia sprawozdania są wyniki uzyskane na zajęciach i 

parafowane przez prowadzącego („strona tytułowa”). „Strona tytułowa”- napisana odręcznie 

na papierze o formacie A4. Strona tytułowa, ma zawierać na górze strony: nazwiska 

wykonujących ćwiczenie oraz datę jego wykonania, poniżej numer ćwiczenia oraz pełną jego 

nazwę, wyniki w formie tabelarycznej z jednostkami, inne dane jak np. masy węgla 

aktywnego, sposób rozcieńczania lub przygotowania roztworów. „Strona tytułowa” ma być 

napisana estetycznie i bez skreśleń lub korektorowania. 

 Sprawozdanie proszę sporządzać w oparciu o instrukcję do ćwiczenia. Należy jednak 

umieścić w nim wszelkie niezbędne obliczenia (proszę załączać wzory na symbolach, 

podstawienie do nich z jednostkami, komentarze). Strony, rysunki, tabele muszą być 

ponumerowane. Rysunki, tabele osie wykresów mają być opisane. Na wykresach proszę 

usunąć siatkę i tło.  


