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WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI PRZYGOTOWUJ�CYCH 

DO�WIADCZENIA CHEMICZNE 

 

Przed rozpocz�ciem wykonywania jakichkolwiek do�wiadcze�, sprawd� w wiarygodnych �ródłach, jakie 
zagro�enia stwarzaj� prowadzone eksperymenty i podejmij odpowiednie �rodki ostro�no�ci. Pami�taj, �e 
zaniechanie tych czynno�ci, niedokładno��, nieuwaga lub  nieznajomo�� wła�ciwo�ci substancji mog� 
by� przyczyn� wypadków!  

Aby zminimalizowa� prawdopodobie�stwo nieszcz��liwego wypadku i jego ewentualnych skutków, pami�taj 
aby: 

1. regularnie kontrolowa� w pracowni sprawno�� instalacji gazowej, elektrycznej, wodnej, wentylacyjnej oraz 
urz�dze� i sprz�tu laboratoryjnego; 

2. sprawdzi�, czy w pracowni znajduj� si�:  

� odpowiednio zaopatrzony zestaw pierwszej pomocy wraz z instrukcj� udzielania pierwszej pomocy,  

� sprawny sprz�t ga�niczy (ga�nica �niegowa lub proszkowa, koc ga�niczy, piasek) umieszczony 
w widocznym miejscu, gotowy do natychmiastowego u�ycia, 

� �rodki ochrony osobistej (fartuchy, okulary, r�kawice) konieczne do wykonywania do�wiadcze�, 

� zestaw �rodków do neutralizacji rozlanych lub rozsypanych substancji (adsorbenty, piasek, w�glan sodu, 
r�czniki papierowe itp.); 

� prysznic do przemywania oczu, gotowy do natychmiastowego u�ycia, 

� zawór odcinaj�cy dopływ gazu i wył�cznik odcinaj�cy dopływ pr�du w przypadku zagro�enia. 

3. zapozna� uczniów z regulaminem pracowni i poda� powody, dla których musz� go przestrzega�; regulamin 
nale�y powiesi� w widocznym miejscu, a jego kopie rozda� uczniom; 

4. poinstruowa� uczniów o zasadach post�powania w razie nieszcz��liwych wypadków oraz pokaza� miejsce, 
gdzie znajduje si� zestaw pierwszej pomocy, sprz�t ga�niczy itp.; 

5. odczynniki chemiczne przechowywa� w warunkach odpowiednich do ich wła�ciwo�ci. Te, które uznane s� za 
niebezpieczne musz� by� przechowywane w szafie zamykanej na klucz, w pokoju przygotowawczym lub w 
innym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dost�pem osób nieupowa�nionych;  

6. pojemniki zawieraj�ce substancje chemiczne posiadały czytelne etykiety, zawieraj�ce jednoznaczn� nazw� 
substancji i rodzaj zagro�enia, jakie ona stwarza. Do przechowywania odczynników nie wolno u�ywa� 
opakowa� po �rodkach spo�ywczych i innych produktach domowego u�ytku;  

7. nigdy nie pozostawia� uczniów bez opieki; 

8. przed wykonaniem do�wiadczenia: 

� zapozna� si� ze szczegółowym opisem do�wiadczenia, zagro�eniami zwi�zanymi ze stosowanymi 
zwi�zkami wyj�ciowymi i otrzymanymi produktami, dokona� oceny ryzyka poszczególnych operacji i 
podj�� odpowiednie �rodki ostro�no�ci, 
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� zawsze przed lekcj� sprawdzi� do�wiadczenie w tej samej skali i warunkach, w jakich b�dzie wykonywane 
w trakcie zaj��, 

� zapozna� uczniów ze szczegółowym opisem do�wiadczenia i zagro�eniami zwi�zanymi z u�ywanymi 
substancjami i otrzymywanymi produktami, wskazuj�c mo�liwe zagro�enia i sposoby ochrony przed nimi,  

� zapewni� uczniom niezb�dne �rodki ochrony osobistej, 

� zapyta� uczniów o indywidualne przeciwwskazania do kontaktu z substancjami chemicznymi (alergie, 
astma, problemy neurologiczne, specjalne wymagania edukacyjne), 

� poinformowa� uczniów o sposobie post�powania z odpadami po do�wiadczeniu; 

9. w trakcie pokazów zachowa� bezpieczn� odległo�� od uczniów, a je�eli do�wiadczenie jest niebezpieczne, 
posłu�y� si� dodatkowo prze�roczystymi ekranami, zabezpieczaj�cymi zarówno nauczyciela jak i uczniów;  

10. przestrzega� wszelkich zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i egzekwowa� to samo od uczniów; 

11. zapewni� wła�ciw� wentylacj� pomieszczenia w trakcie i po zako�czeniu do�wiadcze�. 

 

Pami�taj, �e Twoja postawa, ubiór i zachowanie powinny by� wzorem dla uczniów! 
 

 

 

 

 

 

 


