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Przedmowa do wydania pol-
skiego 
 

Jedna z uczennic pierwszej klasy szkoły pod-

stawowej w Nowej Hucie ju� w pa�dzierniku 

przestała chodzi� do szkoły i pojawiła si� w 

niej ponownie dopiero we wrze�niu nast�p-

nego roku. Zaniepokojeni kole�anki i koledzy 

z klasy dowiedzieli si�, �e wi�kszo�� tego 

czasu sp�dziła w szpitalu, po tym jak wypiła 

ze szklanej butelki po oran�adzie, przecho-

wywany tam przez jej ojca, kwas solny. 

 

Naszym zadaniem, jako nauczycieli chemii, 

jest takie przygotowanie uczniów, by nawet, 

gdy zapomn� ju� wzoru kwasu solnego pa-

mi�tali, �e nale�y odpowiednio podpisa� bu-

telk�, do której go wlali. Opisany powy�ej 

przypadek, który kiedy� przytrafił si� mojej 

kole�ance ze szkolnej ławki, nie ma prawa si� 

powtórzy�, a przecie� codziennie na oddział 

toksykologii przyjmowane s� dzieci, które 

zjadły np. �rodek do udra�niania rur zawiera-

j�cy prawie czysty wodorotlenek sodu, gdy� 

ich rodziców nie zaniepokoiły wystarczaj�co 

piktogramy ani opisy, jakie widniały na ety-

kietce. 

 

Do Pa�stwa r�k oddajemy dzi� poradnik 

omawiaj�cy problemy bezpiecze�stwa 

w pracowni chemicznej, który jest efektem 

trzyletniej współpracy wielu uniwersytetów 

europejskich realizowanej w ramach progra-

mu Leonardo da Vinci CHLASTS. Zawiera on 

wskazówki i porady praktyczne zebrane 

w�ród nauczycieli Polski, Portugalii, Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Cypru i innych 

zrzeszonych w organizacji ICASE. Poradnik 

zawiera tak�e opis wymaga� wynikaj�cych z 

aktów prawnych obowi�zuj�cych w Polsce i 

Unii Europejskiej. 

 

By� mo�e zapytacie: „Po co mi taki poradnik? 

– i tak nie robi� do�wiadcze�”, bo „[...] boj� 

si� o uczniów” (klasa jest przeludniona, nie-

zdyscyplinowana, do�wiadczenia s� niebez-

pieczne), albo „[...] nie mam czasu”, albo „[...] 

nie mam czym” (brakuje mi sprz�tu, odczyn-

ników, gazu itd.), albo „[...] nie�yciowe przepi-

sy Sanepidu uniemo�liwiaj� prac� laborato-

ryjn� w szkole <<musiałbym pół roku sp�dzi� 

na dopasowaniu pracowni do ich wyma-

ga�>>”.  

 

Przygotowuj�c ten poradnik, autorzy opierali 

si� na dwóch przesłankach:  

 

do�wiadczenia wymienione w wybranym 

przez nauczyciela programie nauczania mu-

sz� by� (zgodnie z prawem o�wiatowym) re-

alizowane na lekcjach; 

prawo (w tym przepisy dotycz�ce bezpiecze�-

stwa) jest po to, aby go przestrzega�, a nie po to, 

by je omija�; 

 

Autorzy maj� nadziej�, �e lektura tej publika-

cji pozwoli usun�� przynajmniej kilka z powo-

dów, dla których niektórzy nauczyciele tak 

rzadko korzystaj� z tej bezsprzecznie najlep-

szej metody nauczania/uczenia si� chemii, 

jak� jest eksperyment uczniowski. Na nast�p-

nych stronach pokazano zarówno jak uczyni� 

do�wiadczenia chemiczne maksymalnie bez-

piecznymi, jak równie� w jaki sposób zredu-

kowa� skal� do�wiadcze�, co pozwoli obni�y� 

ich koszty. Mam te� nadziej�, �e po tej lektu-
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rze z wi�kszym zrozumieniem, ale te� 

z bardziej racjonaln� ewentualn� krytyk�, 

podejdziecie Pa�stwo do kolejnych wizyt in-

spektorów Sanepidu.  

 

Wszyscy wiemy, �e w niejednej szkolnej pra-

cowni chemicznej mo�na znale�� nieopisane 

kolbki i słoiczki z nieznanymi substancjami, 

�e uczniowie i nauczyciele wylewaj� do kana-

lizacji wszelkie mieszaniny poreakcyjne, 

a niejedna wo�na skaleczyła si� rozbitym 

szkłem laboratoryjnym, sprz�taj�c popołu-

dniami stoły czy podłog� w pracowni che-

micznej. Ka�dy z nas był �wiadkiem wypadku, 

w którym ucze� lub student rozlał kwas, wsy-

pał sobie co� do oka, oparzył si�. Tak�e na-

wet najbardziej do�wiadczonym nauczycielom 

zdarzaj� si� wypadki, których przyczyny mo-

g� by� prozaiczne, np. zmiana stopnia roz-

drobnienia substratów, zanieczyszczenie re-

agentów itd. A co dopiero mówi� o młodych 

nauczycielach, którzy s� dopiero na sta�u 

albo o tych, którzy uko�czyli tzw. kierunek 

pokrewny, na którym zaj�cia laboratoryjne z 

chemii stanowiły tylko kilkadziesi�t godzin w 

programie studiów? 

 

By� mo�e cz��� z zawartych w tej ksi��ce 

informacji wyda si� Pa�stwu zbyt wyrafino-

wana, niedostosowana do warunków, jakie 

panuj� w Pa�stwa szkole. Prosz� wzi�� pod 

uwag�, �e cho� głównym odbiorc� s� na-

uczyciele gimnazjów i liceów, skierowana jest 

ona tak�e do nauczycieli kształc�cych 

na poziomie szkoły �redniej w zawodach: 

technik chemik i laborant chemiczny oraz na-

uczycieli liceów profilowanych. Jednak zanim 

pomy�l� sobie Pa�stwo: „To mnie nie doty-

czy” prosz� si� zastanowi�, czy aby na pew-

no.  

 

Autorzy s� przekonani, �e celem wszystkich 

pracowników systemu o�wiaty jest podnosze-

nie jako�ci kształcenia, brak zgody na byleja-

ko��, na prowizork�, czyli tzw. równanie w 

gór�, do najlepszych, tak�e w dziedzinie 

BHP. Jest te� rzecz� powszechnie wiadom�, 

�e zapobieganie jest znacznie mniej kosz-

towne ni� usuwanie skutków wypadków. Cza-

sem wystarczy naprawd� niewielki nakład 

czasu i wysiłku, par� zmian organizacyjnych. 

Mamy w Polsce wiele przykładów tzw. dobrej 

praktyki:  

istniej� gminy, które rozwi�zały problem utyli-

zacji odpadów ze szkolnych pracowni che-

micznych,  

szkoły z wzorowo zorganizowanymi pracow-

niami chemicznymi,  

klasy, kółka chemiczne, gdzie uczniowie wy-

konuj� do�wiadczenia ubrani w fartuchy, w 

okularach ochronnych, 

nauczyciele, których uczniowie wykonuj� do-

�wiadczenia prawie na ka�dej lekcji, 

trzeba tylko wprowadzi� je tak�e u siebie. 

�ycz� owocnej lektury. 

 

Iwona Maciejowska 

nauczyciel chemii 

V LO im. A. Witkowskiego w Krakowie 
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1. Wst�p 
 

Dobrze wyposa�one laboratorium chemiczne 

nie gwarantuje sukcesów dydaktycznych w 

procesie nauczania chemii. Tak w Polsce, jak 

i w innych krajach europejskich uczniowie 

szkół �rednich, jak i studenci przyznaj�, �e 

wykonywali bardzo mało �wicze� laboratoryj-

nych; niektórzy z nich twierdz� nawet, �e „nig-

dy nie mieli w r�ku probówki”.  

 

W tej sytuacji brak obycia z technik� pracy 

laboratoryjnej i wła�ciwo�ciami substancji 

chemicznych ka�e zwróci� szczególn� uwag� 

na problem bezpiecze�stwa w laboratorium 

chemicznym. 

 

Wa�n� spraw� wydaje si� by� tak�e rozsze-

rzenie i zacie�nienie współpracy mi�dzy insty-

tucjami europejskimi oraz organizacjami zrze-

szaj�cymi nauczycieli we wszystkich krajach 

Europy, polegaj�cej na wymianie informacji 

na temat wła�ciwej pracy w laboratorium i 

przestrzegania ujednoliconych zasad bezpie-

cze�stwa. 

 

Współpraca taka mo�e ułatwi� przygotowanie 

odpowiednich programów �wicze� maj�cych 

na celu podniesienie poziomu kultury pracy 

laboratoryjnej oraz sformułowanie przydat-

nych wskazówek i ustalenie zasad bezpie-

cze�stwa, a tym samym unikanie potencjal-

nych zagro�e� podczas nauczania chemii. 

Mo�na oczekiwa�, �e dzi�ki odpowiedzialnej 

pracy w laboratorium chemicznym, jako doro-

�li ludzie b�d� bardziej zwraca� uwag� na 

bezpiecze�stwo w �yciu codziennym. Jednym 

z głównych powodów zainteresowania pro-

blematyk� bezpiecze�stwa i higieny pracy 

jest zapobieganie wypadkom podczas wyko-

nywania do�wiadcze� w trakcie lekcji chemii. 

Jednak�e istnieje jeszcze bardziej ogólny 

aspekt u�wiadamiania potencjalnych zagro-

�e� wynikaj�cych ze stosowania substancji 

chemicznych i przeprowadzania z nimi ekspe-

rymentów. Jest nim podnoszenie �wiadomo-

�ci dotycz�cej kwestii bezpiecze�stwa we 

wszystkich dziedzinach �ycia osobistego 

i społecznego.  

 

Stosowanie substancji chemicznych, tak�e 

w �yciu codziennym, powoduje, �e zagro�e-

nia z nimi zwi�zane staj� si� powszechne. 

Tak wi�c, problematyka bezpiecze�stwa nie 

wi��e si� jedynie z laboratorium, lecz jest 

wa�nym elementem ka�dej podejmowanej 

przez nas aktywno�ci. Ju� od pocz�tku edu-

kacji szkolnej powinni�my uczula� uczniów na 

to, by wypracowywali w sobie nawyki ułatwia-

j�ce im bezpieczne wykonywanie wszelkich 

czynno�ci. Troska o bezpiecze�stwo wynika 

nie tylko z potrzeby nie szkodzenia sobie, ale 

tak�e z konieczno�ci unikania działa�, które 

mogłyby narazi� na niebezpiecze�stwo utraty 

zdrowia innych ludzi. Edukacja w dziedzinie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy mo�e sprawi�, 

�e uczniowie/studenci b�d� wykazywa� wi�k-

szy rozs�dek w ka�dym działaniu, przykłada� 

wi�ksz� wag� do swojego bezpiecze�stwa 

i zdrowia, a tak�e b�d� wykazywa� wi�ksz� 

odpowiedzialno�� za innych ludzi. 

 

Praca bardzo wielu osób zwi�zana jest 

z problemami BHP. Obejmuje ona takie grupy 

zawodowe jak: stra�acy, personel odpowie-

dzialny za bezpiecze�stwo i higien� pracy, 
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in�ynierowie �rodowiska. Ludzie niezwi�zani 

zawodowo z nauk� i technik�, tacy jak kadra 

kierownicza, prawnicy czy pracownicy admi-

nistracji publicznej, tak�e powinni by� uwra�-

liwieni na problematyk� bezpiecze�stwa 

i oceny ryzyka. Z tego punktu widzenia, ka�-

dy, czy to indywidualnie, czy te� jako członek 

grupy reprezentuj�cej wspólne interesy, po-

winien zdawa� sobie spraw� z kwestii bezpie-

cze�stwa i podj�� niezb�dne �rodki ostro�no-

�ci i/lub działania odno�nie oceny ryzyka i 

zasad bezpiecze�stwa.  

 

Edukacja uczniów/studentów w dziedzinie 

BHP i pogł�bianie ich wiedzy w tym zakresie 

(tak, by umieli podejmowa� odpowiednie de-

cyzje oraz działania maj�ce na celu zmniej-

szanie ryzyka i potencjalnych zagro�e� w 

pracy oraz w domu) jest istotnym elementem 

kształtowania �wiadomych i odpowiedzial-

nych obywateli w ka�dym demokratycznym 

społecze�stwie. Kwestie bezpiecze�stwa s� 

regulowane przepisami i decyzjami admini-

stracyjnymi dotycz�cymi zastosowania i u�y-

wania rozmaitych produktów chemicznych, 

zasad bezpiecze�stwa w ruchu drogowym, 

utylizacji odpadów etc., chocia� niektóre z 

nich nie znajduj� zastosowania w procesie 

nauczania przedmiotów przyrodniczych, jed-

nak s� wa�ne z punktu widzenia wykształce-

nia ogólnego. Tak wi�c, podnoszenie zagad-

nie� bezpiecze�stwa w czasie nauczania 

chemii powinno by� uwa�ane za wa�ny cel 

sam w sobie. Wdra�anie zasad bezpiecze�-

stwa, podczas nauczania chemii, nie mo�e 

by� wył�cznie przekazywaniem ich tre�ci. 

Na przykład, prezentacja plakatów dotycz�-

cych bezpiecze�stwa czy przedstawienie re-

gulaminu bezpiecznego post�powania nie 

spowoduje trwałych zmian w zachowaniu 

uczniów/studentów.  

 

Najlepszy efekt, zwłaszcza je�li chodzi o 

młodszych uczniów/studentów, osi�gnie si�, 

stosuj�c ró�norodne, aktywizuj�ce formy pre-

zentacji problemów i przekazu wiedzy. Z tego 

punktu widzenia zalecane jest najpierw odwo-

łanie si� do posiadanej przez 

uczniów/studentów wiedzy na temat bezpie-

cze�stwa, a nast�pnie powi�zanie jej 

z praktyk�. W ten sposób zwi�ksza si� szan-

sa ukształtowania odpowiedniej postawy 

ucznia/studenta, a co za tym idzie zmian w 

jego post�powaniu.  

 

Niezale�nie od tego czy uczniowie/studenci 

posiadaj� rzeczywiste do�wiadczenia czy nie, 

nauczanie zasad bezpiecze�stwa 

i odpowiedniego zachowania winno by� bez-

po�rednio powi�zane z praktyk� laboratoryj-

n�, a nie odbywa� si� jedynie teoretycznie. 

Zasady bezpiecze�stwa powinny by� zawsze 

omawiane wtedy, gdy znajduj� zastosowanie 

do konkretnego zadania laboratoryjnego.  

 

Istotne jest tak�e, aby wpajanie zasad bez-

piecze�stwa stanowiło trwały element na-

uczania na stałe wpisany w tre�ci programo-

we. Powinno sta� si� procesem długotrwałym, 

podczas którego uczniowie stopniowo posze-

rzaj� swoj� wiedz� i kształtuj� odpowiedni� 

postaw� oraz zachowanie, poprzez ci�głe 

przyswajanie nowych informacji, a tak�e mo-

dyfikowanie ju� posiadanej wiedzy. Działaj�c 

w ten sposób, zapewniamy, wraz 

z odpowiednimi kwalifikacjami, wła�ciw� po-
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staw� obywatelsk� – post�powania zgodnie 

z zasadami bezpiecze�stwa. 

 

Obowi�zuj�ce w Polsce przepisy zostały 

omówione mi�dzy innymi w artykule 

prof. A. Burewicza i dr. P. Jagodzi�skiego 

opublikowanym w „Chemii w Szkole”1. 

 

Autorzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1A. Burewicz, P. Jagodzi�ski, Szkolny eksperyment chemiczny 
w �wietle przepisów, „Chemia w Szkole” nr 3/2004, s. 174-
181. 



 

 

 

10 

Wszystko jest trucizn� i nic ni� nie 

jest. Dawka decyduje tylko, czy co� 

nie jest trucizn� 

                                                         

Paracelsus 

 

 

2. Identyfikacja potencjal-
nych zagro�e� chemicznych 
dla zdrowia 
 

Chemia i praca ze zwi�zkami chemicznymi, 

jakkolwiek jest zaj�ciem fascynuj�cym, mo�e 

by� niebezpiecznym zwłaszcza wówczas, gdy 

brak jest informacji o wła�ciwo�ciach stoso-

wanych substancji lub substancje s� u�ywane 

nieprawidłowo. Dlatego przed przyst�pieniem 

do pracy w laboratorium nale�y zapozna� 

uczniów ze sprz�tem i przepisami bezpie-

cze�stwa. Nast�pnie, przed przyst�pieniem 

do pracy praktycznej, uczniowie powinni za-

pozna� si� z wła�ciwo�ciami substancji, które 

b�d� stosowane oraz zasadami posługiwania 

si� sprz�tem laboratoryjnym. Nie nale�y nigdy 

zapomina�, �e wszystkie substancje che-

miczne s� toksyczne przy okre�lonej dawce i 

mog� stanowi� zagro�enie. Warto przytoczy� 

tu słowa Emila Mraka, który powiedział: „Nie 

ma bezpiecznych substancji, istniej� tylko 

bezpieczne sposoby ich u�ywania”. 

 

2.1. Drogi wnikania zwi�zków do 
organizmu 
 

Wnikanie przez układ oddechowy (droga 

inhalacyjna)  

 

Układ oddechowy jest jedn� z głównych dróg 

przedostawania si� do organizmu wielu czyn-

ników toksycznych. Gazy i pary, takie jak: 

tlenek w�gla(II), tlenek siarki(IV) i lotne w�-

glowodory s� wchłaniane przez płuca, 

a ciecze i aerozole, takie jak: mgła kwasu 

siarkowego(VI) lub pył krzemionkowy s� 

wchłaniane przez płuca albo s� w nich gro-

madzone. Gazy i pary s� łatwo wdychane, 

natomiast wnikanie cz�stek stałych zale�y od 

ich wielko�ci i kształtu. 

 

Główna rola płuc polega na wymianie gazów 

pomi�dzy krwi�, a powietrzem w nich zawar-

tym. Wymiana gazowa zachodzi 

w p�cherzykach płucnych, które stanowi� 

jednokomórkow� warstw� oddzielaj�c� krew 

od powietrza. Tak cienka i delikatna struktura 

tkanki sprawia, �e substancje toksyczne łatwo 

przenikaj� przez płuca i powoduj� ich uszko-

dzenie. T� drog� substancje toksyczne dosta-

j� si� bezpo�rednio do krwi i s� szybko trans-

portowane do receptorów, praktycznie 

z pomini�ciem mechanizmów obronnych or-

ganizmu. 

 

Absorpcja gazów i par w płucach zale�y od 

ich rozpuszczalno�ci we krwi przepływaj�cej 

przez płuca. Dobrze rozpuszczalne zwi�zki 

przechodz� do krwi w czasie jednego odde-

chu. Gazy, takie jak: amoniak i chlorowodór, 

które s� bardzo dobrze rozpuszczalne w wo-

dzie wchłaniane s� głównie przez górne drogi 

oddechowe, działaj�c na nie silnie dra�ni�co. 

 

Wnikanie przez skór� (droga dermalna) 

  

Przepuszczalno�� substancji toksycznej przez 

skór� zale�y zarówno od wła�ciwo�ci skóry 

jak i substancji. Zwi�zki toksyczne mog� 
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przenika� do organizmu przez naskórek, gru-

czoły łojowe i mieszki włosowe. Cz�sto 

wchłanianie substancji toksycznej, która mo�e 

działa� szkodliwie na organy odległe od miej-

sca przenikania, nie powoduje �adnych zmian 

na skórze lub zmiany te s� niewielkie. 

 Główn� barier� na drodze przenikania 

zwi�zków toksycznych do organizmu stano-

wi zrogowaciała warstwa naskórka. Prze-

puszczalno�� skóry jest odwrotnie proporcjo-

nalna do grubo�ci naskórka, która jest ró�na 

w ró�nych miejscach ciała, a grubo�� ta 

zmienia si� nast�puj�co: stopy i dłonie > 

brzuch, plecy, nogi, r�ce> genitalia. Aby 

zwi�zek mógł by� wchłaniany przez skór�, 

musi by� substancj� ciekł� lub gazow� oraz 

dobrze rozpuszczaln� w wodzie albo roz-

puszczalnikach organicznych. Zazwyczaj 

substancje niepolarne, rozpuszczalne w 

tłuszczach łatwiej przenikaj� przez skór� ni� 

substancje o budowie jonowej. Do zwi�zków 

chemicznych łatwo przenikaj�cych przez skó-

r� nale��: anilina, cyjanowodór, zwi�zki orga-

niczne rt�ci, nitrobenzen, zwi�zki fosforoor-

ganiczne i fenol. Skutki wchłaniania niektó-

rych z nich, np.: fenolu, nawet na niewielkiej 

powierzchni skóry (kilka cm2) w okre�lonym 

czasie mog� okaza� si� �miertelne. Uszko-

dzenia skóry (otarcia, rany, podra�nienia), 

stany zapalne oraz nawodnienie naskórka 

zwi�kszaj� jej przepuszczalno��. 

 

Wchłanianie z przewodu pokarmowego  

 

Przewód pokarmowy jest trzeci�, wa�n� dro-

g� wchłaniania substancji toksycznych. Ze 

wzgl�du na to, �e łatwiej przenikaj� przez 

tkank� zwi�zki niezjonizowane (nieobdarzone 

ładunkiem), absorpcja w przewodzie pokar-

mowym jest uzale�niona od kwasowo�ci 

miejsca wchłaniania: �oł�dek – pH 1-3, jelito 

cienkie – pH 5-8. Tak wi�c, kwasy organiczne 

s� stosunkowo łatwo wchłaniane przy niskim 

pH (�oł�dek), podczas gdy zasady organicz-

ne dobrze zjonizowane w �oł�dku, głównie s� 

wchłaniane w jelicie cienkim. 

 

2.2. Niebezpieczne substancje 

chemiczne 
 

Substancj� niebezpieczn� jest ka�da sub-

stancja powoduj�ca zatrucie ostre, b�d� wy-

wołuj�ca skutki odległe lub posiadaj�ca nie-

bezpieczne wła�ciwo�ci fizykochemiczne i/lub 

wła�ciwo�ci niszcz�ce �rodowisko. Jest kilka 

rodzajów substancji zaliczanych do niebez-

piecznych, sklasyfikowanych w grupach w 

zale�no�ci od skutków toksycznych, jakie 

wywołuj�.  

 

Substancje toksyczne, np.: cyjanek potasu 

lub strychnina, wdychane, połkni�te al-

bo absorbowane przez skór� w niewielkich 

ilo�ciach, powoduj� ci��kie uszkodzenie or-

ganizmów �ywych lub �mier� na skutek od-

działywa� (interakcji) fizykochemicznych. 

Substancje toksyczne mog� równie� powo-

dowa� uszkodzenia poprzez niszczenie struk-

tur biologicznych i/lub zakłócenie funkcji or-

ganizmu.  

 

Do porównywania toksyczno�ci ró�nych sub-

stancji stosowana jest medialna dawka �mier-

telna (LD50). Jest to statystycznie wyznaczona 

pojedyncza dawka substancji, która powoduje 

�mier� połowy populacji organizmów u�ytych 
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do bada� w okre�lonych warunkach.  

 

Substancje szkodliwe – to takie, które zaab-

sorbowane w organizmie mog� wywoła� złe 

samopoczucie (np.: kwas szczawiowy, piry-

dyna), natomiast substancje �r�ce – działaj� 

niszcz�co na tkank� �yw� oraz sprz�t labora-

toryjny.  Najbardziej znane substancje �r�ce 

to: st��one kwasy (pH<2, kwas azotowy(V), 

siarkowy(VI)) oraz zasady (pH>11.5, st��ony 

NaOH), brom.  

 

Nast�pn� klas� stanowi� substancje dra�-

ni�ce, które w wyniku działania natychmia-

stowego, ci�głego lub wielokrotnego na skór� 

albo błon� �luzow� wywołuj� podra�nienia i 

stany zapalne skóry, oczu, układu oddecho-

wego, np.: amoniak, słabe kwasy i zasady, 

tlenek siarki(IV), chlorek benzylu.  

 

Substancjami uczulaj�cymi okre�la si� sub-

stancje antygenowe zdolne do wywołania 

nadwra�liwo�ci (uczulenia). Intensywno�� 

i czas, po którym pojawiaj� si� objawy uczu-

lenia zale�� od wła�ciwo�ci osobniczych. 

Do grona substancji uczulaj�cych nale�� np.: 

nikiel, kobalt, olejki eteryczne.  

 

Substancje rakotwórcze (kancerogenne) - 

mog� by� przyczyn� powstawania nowotwo-

rów zło�liwych. 

Ustawodawstwo klasyfikuje substancje kance-

rogenne nast�puj�co: A – zwi�zki 

o udowodnionym działaniu rakotwórczym, 

w tym: A1 – u ludzi (benzen, chlorek winylu); 

A2 – u zwierz�t do�wiadczalnych; B – zwi�z-

ki, co do których istnieje podejrzenie, �e mo-

g� okaza� si� rakotwórcze dla ludzi.  

 

Substancje teratogenne powoduj� uszko-

dzenie płodu we wszystkich stadiach jego 

rozwoju.  

 

Substancje mutagenne powoduj� dziedzicz-

ne uszkodzenia w materiale genetycznym. 

Charakterystyczn� cech� substancji muta-

gennych jest długi okres latencji – czyli czasu 

od momentu nara�enia do pojawienia si� 

uszkodze� w materiale genetycznym. Wiele 

substancji mutagennych wykazuje działanie 

teratogenne lub kancerogenne.  

 

Substancje wybuchowe łatwo ulegaj� wy-

buchowi. Podczas pracy z takimi substancja-

mi nale�y stosowa� wył�cznie małe ilo�ci i 

unika� przegrzewania, kontaktu z ogniem, 

uderze�, wstrz�sów, iskrzenia. Do takich sub-

stancji nale��: nitrozwi�zki, nadtlenki, estry 

kwasu azotowego(V) oraz mieszaniny sub-

stancji utleniaj�cych: azotany(V), chromia-

ny(VI), dymi�cy kwas azotowy, mieszanina 

nitruj�ca, st��ony kwas chlorowy(VII) i nad-

tlenek wodoru (>30%). 

 

Substancje utleniaj�ce  (przy�pieszaj�ce 

proces spalania) mog� spowodowa� zapłon 

substancji palnej lub przy�pieszy� proces 

spalania poprzez wydzielanie tlenu albo in-

nych gazów. Czynnik utleniaj�cy podczas 

reakcji chemicznej wydziela wolny tlen utrud-

niaj�c tym samym gaszenie po�aru, np.: 

manganian(VII) potasu, nadtlenek sodu.  

 

Substancje łatwopalne dziel� si� na: sub-

stancje wysoce łatwopalne - ciecze, których 

temperatura zapłonu le�y poni�ej 00C, 
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a temperatura wrzenia wynosi maksymalnie 

350C i mieszaniny gazów (w tym gazy skro-

plone) oraz substancje łatwopalne samorzut-

nie zapalaj�ce si�, np.: gazy, skroplone gazy 

zapalaj�ce si� na powietrzu, substancje wra�-

liwe na wilgo�, które w reakcji z wod� wydzie-

laj� palne gazy – nale�y je chroni� przed do-

st�pem wody i wilgoci. Łatwopalne rozpusz-

czalniki s� najcz�stszym �ródłem po�aru.  

 

Substancje szkodliwe dla �rodowiska - 

skutkiem ich działania mo�e by�: po�ar, wy-

buch i mo�liwe ska�enie otaczaj�cego �ro-

dowiska (wody, gleby, powietrza). 

 

2.3. Skutki toksykologiczne nara�e-

nia na substancje chemiczne 
 

Zwi�zki chemiczne stanowi� zagro�enie 

dla organizmu ludzkiego, gdy przedostan� si� 

do wra�liwych tkanek lub narz�dów 

w odpowiednim st��eniu i czasie, czyli 

w odpowiedniej dawce. 

 

Dawka – ilo�� substancji niebezpiecznej, 

zwykle liczona na kg masy ciała (mg/kg), 

na któr� jest nara�ony organizm.  

 

Nara�enie (ekspozycja) – proces, podczas 

którego substancja jest zdolna do przedosta-

nia si� do organizmu, organu, tkanki lub ko-

mórki jedn� z mo�liwych dróg absorpcji: przez 

skór�, drogi oddechowe lub drog� pokarmo-

w�. Innymi słowy, jest to ilo�� lub (st��enie) 

zwi�zku chemicznego oddziaływuj�cego w 

okre�lonym czasie na ludzi albo organizmy 

�ywe stanowi�ca zagro�enie. (Wi�cej infor-

macji na ten temat znajduje si� w słowniku na 

stronie projektu CHLASTS: 

http://www.chlasts.org.)  

 

Znane s� nast�puj�ce efekty toksykologiczne:    

 

Toksyczno�� ostra – efekt działania sub-

stancji (odpowied� organizmu) pojawia si� 

zaraz po krótkotrwałym nara�eniu na czynnik 

chemiczny lub po nara�eniu na okre�lone 

st��enie czynnika.  

 

Toksyczno�� chroniczna (przewlekła) – 

efekt działania substancji (odpowied� organi-

zmu) pojawia si� po upływie długiego czasu 

od nara�enia na małe, powtarzaj�ce si� daw-

ki czynnika toksycznego – mo�e to trwa� ty-

godnie, miesi�ce a nawet lata. Dawka jest 

mała i nie powoduje widocznego skutku na-

tychmiastowego. Skutki działania odległego 

mog� by� ci�głe lub nieodwracalne maj�ce 

wpływ na rozrodczo�� lub odporno�� organi-

zmu.  

 

Karcynogeneza – niekontrolowany podział 

i rozwój komórek jako rezultat działania czyn-

nika chemicznego (karcynogenu), proces 

rozwoju nowotworu.  

 

Toksyczno�� rozrodu (wpływaj�ca 

na rozrodczo�� i potomstwo) – jakikolwiek 

skutek szkodliwego działania na funkcje roz-

rodcze dorosłych osobników, b�d� rozwój 

embrionu lub płodu. 
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2.4. Substancje niezgodne 
 

Termin substancje niezgodne (niekompatybil-

ne) (ang. incompatibil, niezgodny, incompati-

bility - niezgodno��) oznacza substancje, któ-

rych kontakt ze sob� stwarza zagro�enie w 

pracy laboratoryjnej. 

 

Je�eli substancje takie znajd� si� obok siebie 

i dojdzie do ich kontaktu, wówczas mo�e 

zaj�� reakcja chemiczna o gwałtownym prze-

biegu. Reakcja mo�e mie� miejsce w warun-

kach otoczenia, gdy temperatura i/lub ci�nie-

nie ulegnie zmianie lub, gdy pr��no�� par 

substancji ulegnie zmianie. Efektem mo�e 

by�: samozapłon (np. w wyniku kontaktu sub-

stancji chemicznej z powietrzem), wytworze-

nie ciepła (np. w wyniku kontaktu z wilgoci�), 

wytworzenie toksycznych gazów, rozkład 

zwi�zku, utworzenie nowych zwi�zków bar-

dziej niebezpiecznych, zapłon innych materia-

łów lub wybuch. 

Podstaw� do zakwalifikowania substancji jako 

niezgodnych s� informacje dotycz�ce reakcji: 

pomi�dzy nimi, z powietrzem i wilgoci�, 

z popularnymi materiałami, takimi jak szkło, 

metale, cement lub materiały ochronne (takie 

jak: guma, plastik czy powłoki ochronne). 

Bezpieczna praca oznacza konieczno�� zna-

jomo�ci substancji niezgodnych, których u�y-

wamy. Bardzo dobrym �ródłem wiedzy 

o substancjach niezgodnych jest przewodnik 

The Wiley Guide to Chemical Incompatibili-

ties1. 

Zał�cznik 4 zawiera wykaz niezgodnych sub-

stancji chemicznych, których wzajemny kon-

                                                 
1 R.P. Pohanish, S. A. Greene, Wiley Guide to Chemical Incompati-
bilities, 2nd Edition, John Wiley and Sons, New York 2003. 

takt stanowi zagro�enie. 

 

2.5. Sposoby informowania o za-
gro�eniach chemicznych 
 

Informacja o zagro�eniach chemicznych jest 

umieszczona na standardowych etykietach 

zwi�zków chemicznych w formie symboli 

oraz zwrotów zagro�enia R i zwrotów bezpie-

cze�stwa S.  

 

Symbole (piktogramy) stanowi� wizualne 

przedstawienie zagro�e� zwi�zanych z da-

nym zwi�zkiem, np.: substancj� paln� symbo-

lizuje czarny znak płomienia na �ółto-

pomara�czowym tle, substancj� toksyczn� – 

czarny znak trupiej czaszki na �ółto-

pomara�czowym tle, substancj� szkodliw� – 

czarny znak krzy�a na �ółtym tle (patrz za-

ł�cznik 6. Wykaz odczynników u�ywanych 

w szkołach).  

 

Zwroty zagro�enia (ang. R-risk) – stanowi� 

poszerzon�, w stosunku do symboli, informa-

cj� o zagro�eniach zwi�zanych z ró�nymi 

substancjami chemicznymi. S� prawnie regu-

lowane i stanowi� znormalizowany standard 

mi�dzynarodowy.  

 

O ile zwroty R opisuj� zagro�enia wynikaj�ce 

z wła�ciwo�ci zwi�zków chemicznych, zwroty 

bezpiecze�stwa S (ang. S-safety) informuj�, 

w jaki sposób unikn�� niebezpiecze�stwa. 

Dokładne przestrzeganie zasad post�powa-

nia z potencjalnie niebezpiecznymi substan-

cjami chemicznymi zmniejsza ryzyko zagro-

�enia zdrowia. Zwroty R i S przedstawiane s� 

na etykiecie opakowania zwi�zku chemiczne-

go w postaci jednej lub dwu cyfr, a ich obja-
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�nienia znajduj� si� na ulotce doł�czonej 

przez producenta do opakowania. (Patrz za-

ł�cznik 5.) 

 

Karta charakterystyki (ang. MSDS  - Mate-

rial Safety Data Sheet) zawiera wszelkie in-

formacje dotycz�ce okre�lonej substancji 

chemicznej, które s� niezb�dne do wła�ciwe-

go okre�lenia zagro�enia i podj�cia odpo-

wiednich �rodków zaradczych podczas jej 

stosowania. W karcie obok wła�ciwo�ci fi-

zycznych i chemicznych substancji zawarte 

s� informacje na temat jej wpływu na zdrowie 

oraz �ycia człowieka, a tak�e wpływu na stan 

�rodowiska naturalnego, najwy�szego do-

puszczalnego st��enia, �rodków bezpiecze�-

stwa i pierwszej pomocy. Karta zawiera in-

formacje o przechowywaniu i o przyjaznym 

sposobie utylizacji (nieszkodliwym)  dla �ro-

dowiska.  Producenci s� zobowi�zani do do-

ł�czania karty charakterystyki do ka�dej wy-

produkowanej substancji niebezpiecznej i 

dostarczenia jej odbiorcy - u�ytkownikowi. W 

ka�dym laboratorium pracownicy (w szkole 

nauczyciele i uczniowie) powinni mie� łatwy 

dost�p do kompletu kart charakterystyki.  

 

Uwaga! W ramach programu CHLASTS przy-

gotowano zestaw 41 uproszczonych kart cha-

rakterystyki dla ucznia, opisuj�cych zwi�zki 

u�ywane w praktyce szkolnej. Karty stanowi� 

pomoc dydaktyczn�, nie zast�puj� kart cha-

rakterystyki (karty charakterystyki dla ucznia 

dost�pne s� na stronie: 

http://www.chlasts.org ). 

 

 

 

3. Zapobieganie wypadkom 
 

3.1. Wzorcowa szkolna pracownia 
chemiczna 
 

Szkolna pracownia chemiczna musi zapew-

ni�, zarówno nauczycielowi jak i uczniom, 

maksymalny poziom bezpiecze�stwa, który 

mo�na osi�gn��, stosuj�c zasady funkcjonal-

no�ci, ergonomii i komfortu pracy. 

 

Dobra szkolna pracownia chemiczna ł�czy 

w sobie dwie cechy: umo�liwia wykonywanie 

do�wiadcze� chemicznych, gwarantuj�c bez-

piecze�stwo i zapewnia nauczycielowi wa-

runki skutecznego przeprowadzania procesu 

nauczania. 

 

 
 

Wzorcowo zorganizowana szkolna pracownia 

chemiczna znajduje si� w Zespole Szkół 

Ogólnokształc�cych „Gimnazjum i Liceum 

Akademickiego” w Toruniu. 
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Szkolna pracownia chemiczna składa si� 

z dwóch pomieszcze� – gabinetu lekcyjnego 

i zaplecza. 

 

Gabinet lekcyjny jest zorganizowany w spo-

sób umo�liwiaj�cy uczniom wykonywanie 

do�wiadcze�, a tak�e uczestnictwo w lekcjach 

niewymagaj�cych przeprowadzania ekspery-

mentów chemicznych. 

 

Konsekwencj� tego zało�enia jest nast�puj�-

ce wyposa�enie pomieszczenia: 

 

 
 

Stanowiska pracy dla uczniów (ok.10), tzn. 

stoły spełniaj�ce standardy (czyli maj� podł�-

czone palniki gazowe, zlewozmywak z ciepł� i 

zimn� wod�, blat jest pokryty płytkami che-

moodpornymi).  

 

 
 

Stół demonstracyjny spełniaj�cy standardy 

i b�d�cy zarazem biurkiem nauczyciela, 

umieszczony na pode�cie (dla poprawienia 

widoczno�ci), osłoni�ty szyb� z bezbarwnego 

tworzywa sztucznego.  

 

Ławki przymocowane na stałe do podłogi, 

znajduj�ce si� w odległo�ci 1,5 m od stołu 

demonstracyjnego. 

 

 
 

Wyci�g daj�cy mo�liwo�� wykonywania do-

�wiadcze� z substancjami lotnymi, umiesz-

czony w pobli�u stołów demonstracyjnych. 

Przez sal� lekcyjn�: od uczniowskich stano-

wisk pracy, w stron� drzwi przebiega droga 

ewakuacyjna o szeroko�ci 1,5 m. 

 

Zaplecze pełni funkcj� podr�cznego maga-

zynu sprz�tu laboratoryjnego i odczynników. 

Pracownia oraz zaplecze powinno przynajm-

niej raz w roku przechodzi� kontrol� prze-
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strzegania zasad bezpiecze�stwa, np. według 

protokołu opisanego w zał�czniku 7. 

 

Rozpuszczalniki musz� by� przechowywane 

w metalowych szafach, odpowiednich do tego 

celu. Nigdy nie nale�y ich przechowywa� 

w szafach wyci�gowych, chocia� niektóre z 

nich wyposa�one s� w specjalnie wbudowane 

półki do przechowywanie rozpuszczalników. 

Zł� praktyk� jest przechowywanie substancji 

chemicznych wystawionych na bezpo�rednie 

działanie �wiatła słonecznego.  

 

Substancje chemiczne bardzo toksyczne 

nale�y przechowywa� w specjalnych szafach 

pancernych. W miar� mo�liwo�ci nale�y reali-

zowa� nauczanie chemii bez stosowania sub-

stancji bardzo toksycznych.  

Do przechowywania niektórych grup zwi�z-

ków (np. narkotyki, substancje bardzo tok-

syczne) potrzebne jest specjalne zezwolenie. 

 

Wszystkie substancje chemiczne stosowane 

w laboratorium, powinny by� wyra�nie 

i zrozumiale opisane. Odczynniki zakupione 

w handlu nale�y przechowywa� w butelkach 

lub pojemnikach, w których zostały zakupione 

u producenta, z oryginaln� etykiet� i nazwi-

skiem osoby, która dokonała zakupu (lub w 

imieniu której dokonano zakupu) oraz dat�, 

kiedy dokonano zakupu. Podobne etykiety 

nale�y naklei� na stare odczynniki, ci�gle 

b�d�ce w u�yciu w laboratorium. Je�eli to 

tylko mo�liwe, nale�y poda� przybli�on� dat� 

zakupu. Je�eli data zakupu jest nieznana, 

wówczas nale�y napisa�: „data zakupu nie-

znana”. Ka�da substancja otrzymana w labo-

ratorium powinna mie� etykiet� zawieraj�c�: 

nazw� zwi�zku, wzór strukturalny i sumarycz-

ny, dat� syntezy, nazwisko osoby, która zwi�-

zek otrzymała oraz informacj� o zagro�e-

niach. Substancje chemiczne w szklanych lub 

mi�kkich, plastikowych butelkach musz� by� 

opisane przynamniej niezmywalnym pisa-

kiem. 

Szczegółowe zasady urz�dzania wzorcowej 

pracowni chemicznej zostały bardzo dobrze 

opisane przez dr Krystyn� Łopat� w pracy 

zbiorowej pt. Dydaktyka chemii 1. 

 

3.2. Utylizacja odpadów chemicz-
nych 
 

Sposób post�powania z odpadami chemicz-

nymi, wytwarzanymi w laboratorium szkol-

nym, powinien by� zgodny z przepisami doty-

cz�cymi przechowywania odczynników che-

micznych, które obowi�zuj� w danym kraju. 

W nowoczesnej europejskiej szkole zbieranie, 

przechowywanie i utylizacja odpadów musi 

odbywa� si� w sposób bezpieczny dla �rodo-

wiska. Zasady utylizacji musz� pozostawa� 

równie� w zgodzie z podstawowymi, lokalny-

mi aktami prawnymi dotycz�cymi ochrony 

zdrowia i �rodowiska. 

 

Praktycznie wszystko, czego u�ywa si� 

w laboratorium, a wi�c próbki zwi�zków che-

micznych, produkty reakcji, przes�cze, osady, 

rozpuszczalniki, szkło laboratoryjne, puste 

opakowania lub potłuczone termometry osta-

tecznie stanie si� odpadem laboratoryjnym. 

 

Zabrania si� odprowadzania niebezpiecznych 
                                                 
1 K. Łopata, Wyposa�enie szkolnej pracowni chemicz-
nej, [w:] Dydaktyka chemii, pod red. A. Burewicz, H. 
Guli�ska,  Wydawnictwo Naukowe UAM, Pozna� 1993, s. 
351-387. 
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odpadów laboratoryjnych bezpo�rednio do 

zlewu lub wysypywania ich do �mietników.  

Wszelkie odpady chemiczne nale�y zbiera� 

w pojemnikach stoj�cych w specjalnie do tego 

celu przeznaczonych i wyra�nie oznaczonych 

miejscach w laboratorium. 

 

Pojemniki musz� by� prawidłowo oznakowa-

ne, a zbierane odpady musz� by� segrego-

wane według ich rodzajów. I tak, łatwopalne 

odpady powinny by� gromadzone w osob-

nych szafach, z dala od kwasów, zasad i sub-

stancji o charakterze utleniaj�cym. Ponadto, 

kwasy powinny by� przechowywane z dala od 

zasad oraz substancji utleniaj�cych i reduku-

j�cych. Nie nale�y miesza� odpadów, które 

nie stwarzaj� szczególnego zagro�enia 

z odpadami niebezpiecznymi.  

 

W szkołach zwykle u�ywa si� niewielkich ilo-

�ci substancji, które zazwyczaj wyst�puj� w 

formie rozcie�czonych roztworów. Mo�na 

wi�c pomin�� niektóre z zasad utylizacji od-

padów, jednak działania nauczyciela powinny 

by� dobrze przemy�lane i zgodne z obowi�-

zuj�cymi przepisami. Na przykład, klasyfika-

cj� odpadów ciekłych mo�na ograniczy� do 

trzech kategorii: rozpuszczalniki organiczne, 

zoboj�tnione kwasy i zasady (pH 6-8) oraz 

odpady zawieraj�ce metale ci��kie. Wykaz 

proponowanych rodzajów odpadów chemicz-

nych i sposób ich oznakowania podano poni-

�ej (rozdz. 3.3.1). Organizuj�c gromadzenie i 

utylizacj� odpadów chemicznych w szkolnym 

laboratorium nale�y pami�ta�, �e: 

� Pojemniki stosowane do zbierania od-

padów chemicznych musz� by� od-

porne na działanie substancji, które s� 

w nich przechowywane. Nale�y u�y-

wa� butelek, słoików polietylenowych 

lub szklanych, które s� odpowiednie 

dla wi�kszo�ci odpadów. 

� Je�li odpady chemiczne s� niebez-

pieczne, na pojemnikach obowi�zko-

wo umieszcza si� napis: „Niebez-

pieczne odpady” oraz dat� ich zebra-

nia, nazwisko osoby odpowiedzialnej i 

rodzaj zagro�enia. 

� Magazynowanie powinno odbywa� si� 

w sposób ograniczaj�cy do minimum 

mo�liwo�� uszkodzenia pojemników 

i ewentualnego wycieku do �rodowi-

ska przechowywanych w nich odpa-

dów chemicznych (szczególnie odnosi 

si� to do pojemników szklanych). 

� Przed umieszczeniem w pojemnikach 

odpady musz� by� chemicznie dezak-

tywowane, aby unikn�� ewentualnych 

niespodziewanych reakcji. Obowi�zek 

dezaktywacji spoczywa na osobie wy-

twarzaj�cej odpady. Sposób neutrali-

zacji jest podany w kartach charakte-

rystyki. 

� Odbiór i dalsza utylizacja odpadów 

chemicznych mo�e by� przeprowa-

dzana tylko przez odpowiednie, upo-

wa�nione do tego firmy. 

 

Pracuj�c z bardzo małymi ilo�ciami substancji 

chemicznych, mo�na niektóre z odpadów 

chemicznych odprowadza� bezpo�rednio do 

odpadów komunalnych (�mieci, �cieki). Licz-

ba tych substancji jest jednak niewielka - s� 

to: agaroza, �el silikonowy, tlenek �elaza(III), 

w�glany, oksoborany, chlorki - sodu, wapnia, 

magnezu i potasu, glukoza i ditlenek tyta-
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nu(IV). Analogicznie post�puje si� z substan-

cjami chemicznymi stosowanymi w gospodar-

stwie domowym. Metody post�powania z in-

nymi chemikaliami nale�y znale�� w odpo-

wiednich kartach charakterystyki. Trzeba 

podkre�li�, �e odprowadzanie bezpo�rednio 

do �cieków komunalnych jest traktowane wy-

ł�cznie jako wyj�tek od ogólnie przyj�tej za-

sady post�powania z odpadami chemicznymi. 

 

Ogólnie, pod poj�ciem post�powania 

z odpadami chemicznymi rozumie si� takie 

ich przygotowanie, aby nie stanowiły zagro-

�enia (lub to zagro�enie zostało zminimalizo-

wane) przed ostateczn� ich utylizacj�. 

 

3.2.1. Rodzaje odpadów chemicznych i 

sposób oznakowania pojemników do ich 

przechowywania 

 

W przypadku ograniczonej liczby pojemników 

nale�y pami�ta�, �e odpady chemiczne przy-

pisuje si� do danej klasy, bior�c pod uwag� 

ich najbardziej toksyczny lub najbardziej 

szkodliwy składnik.  

 

O ciekłe, organiczne, bez fluorowców 
F  ciekłe, organiczne, zawieraj�ce flu-

orowce 
S Stałe 
Hg rt��, nieorganiczne sole rt�ci, szkło 

zanieczyszczone rt�ci�  
inne inne niebezpieczne odpady, nieza-

kwalifikowane do powy�szych grup 
 

Substancje szczególnie niebezpieczne, (które 

powinno si� wyeliminowa� z praktyki szkolnej 

i nie wykorzystywa� do wykonywania do-

�wiadcze�) nie mog� by� zbierane bezpo-

�rednio w pojemnikach na odpady. S� to tru-

cizny (o wysokiej klasie toksyczno�ci); sub-

stancje rakotwórcze; substancje wybuchowe 

lub piroforyczne; substancje dra�ni�ce al-

bo cuchn�ce; substancje gwałtownie reaguj�-

ce z innymi, zbieranymi odpadami (patrz za-

ł�cznik 4). 

 

3.3. Podstawowe wyposa�enie na 
wypadek zagro�enia 
 

3.3.1. Sprz�t ga�niczy 

 

Szybkie i skuteczne gaszenie po�aru wymaga 

znajomo�ci rodzaju ga�nicy, której wolno 

i nale�y u�ywa�.  

 

Rodzaj (typ) ga�nicy zale�y od wła�ciwo�ci 

pal�cej si� substancji. Przeno�ne ga�nice i 

koce ga�nicze musz� by� dost�pne w ka�-

dym laboratorium. Je�eli na wyposa�eniu s� 

koce ga�nicze, to ich przydatno�� musi by� 

potwierdzona atestem. 

 

Ga�nica �niegowa, wypełniona tlenkiem 

w�gla(IV), jest skuteczna w przypadku 

wi�kszo�ci po�arów, które mog� mie� miejsce 

w laboratorium. Podczas działania nie pozo-

stawia osadów, nie zanieczyszcza laborato-

rium, nie uszkadza aparatury i sprz�tu, mo�e 

by� u�ywana na urz�dzenia znajduj�ce si� 

pod napi�ciem elektrycznym, a tlenek w�-

gla(IV) jest praktycznie w tych warunkach 

niereaktywny chemicznie. Po ugaszeniu po-

�aru laboratorium powinno by� starannie wy-

wietrzone, aby zapobiec uduszeniom. Ga�ni-

ca na ditlenek w�gla jest stosowana 

w przypadku gaszenia pal�cych si�:  

 

� urz�dze� i aparatury znajduj�cej si� 
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pod napi�ciem,  

� cieczy łatwopalnych (np.: benzyna, 

oleje),  

� łatwopalnych ciał stałych (np. parafi-

na),  

� łatwopalnych gazów (np.: metan, ace-

tylen, propan, butan), a tak�e innych 

substancji, na które nie wolno działa� 

wod�.  

 

Nie wolno u�ywa� tego typu ga�nicy do 

pal�cych si� metali alkalicznych (tak�e ma-

gnezu i wapnia), wodoru, siarki, wodorotlen-

ków metali, gor�cych cz��ci maszyn oraz do 

ratowania ludzi i innych organizmów �ywych. 

. 

Ga�nica proszkowa przeznaczona jest 

do tłumienia ognia pal�cych si� metali alka-

licznych (tak�e magnezu i wapnia), wodorków 

metali, silanów (krzemowodorów) i innych 

substancji, na które nie wolno działa� wod�, 

b�d� nie wolno stosowa� ga�nic innego typu, 

łatwopalnych cieczy i gazów, cylindrów 

z gazem pod ci�nieniem lub cieczami 

oraz urz�dze� pod napi�ciem elektrycznym 

o napi�ciu mniejszym od 1000V. 

 

Nie wolno stosowa� ga�nicy proszkowej 

na pracuj�ce maszyny i urz�dzenia, kompute-

ry i inny sprz�t elektroniczny, gdy� mog� one 

ulec zniszczeniu.  

 

Na płon�ce cylindry z acetylenem działamy 

wod� z bezpiecznej odległo�ci. Je�li cylinder 

jest tak gor�cy, �e woda zmienia si� gwałtow-

nie w par�, nale�y niezwłocznie ewakuowa� 

ludzi z laboratorium ze wzgl�du na gro�b� 

wybuchu.  

 

Woda jest najbardziej powszechnym medium 

ga�niczym, jednak nie wolno jej stosowa� 

na urz�dzenia pod napi�ciem i na substancje 

reaguj�ce chemicznie z wod�, takie jak np.: 

metale alkaliczne, karbid, wapno palone, ła-

twopalne ciecze. 

 

Koc ga�niczy, wykonany z włókien szkla-

nych, ma powierzchni� około 2 m2 i jest cał-

kowicie niepalny. Powinien by� przechowy-

wany w kopercie zawieszonej na �cianie. Koc 

nale�y rozło�y� i narzuci� na płon�cy obiekt. 

Zaleca si� szczególnie u�ycie koca ga�nicze-

go do ratowania płon�cych osób, tłumienia 

ognia łatwopalnych cieczy, substancji reagu-

j�cych z wod� oraz urz�dze� pod pr�dem 

elektrycznym. 

 

3.3.2. Wymiana zu�ytych ga�nic 

 

Fakt u�ycia ga�nicy nale�y zgłosi� zgodnie 

z obowi�zuj�cymi przepisami na wypadek 

zagro�enia. Osoba odpowiedzialna za stan 

ga�nic powinna zosta� natychmiast poinfor-

mowana o zdarzeniu i konieczno�ci wymiany 

zu�ytej ga�nicy na now�. 

 

3.3.3. Natryski bezpiecze�stwa- prysznic, 

natrysk do przemywania oczu 

 

Do najwa�niejszych elementów wyposa�enia 

laboratorium, w razie wypadku, nale�y prysz-

nic i natrysk do przemywania oczu. 

 

Prysznic jest przeznaczony do spłukiwania 

całej powierzchni ciała, gdy zapali si� ubranie 

lub nast�pi rozległe ska�enie chemiczne. 
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Poszkodowanego, w przypadku rozległego 

ska�enia ciała (lub cz��ci ciała, której nie 

mo�na przemy�, korzystaj�c ze zlewu), nale-

�y niezwłocznie doprowadzi� pod prysznic, 

zdj�� ska�one ubranie i pozostawi� pod stru-

mieniem wody przez okres 15 do 30 minut. 

 

W razie dostania si� chemikaliów do oczu 

nale�y je przemywa� wod�, posługuj�c si� 

natryskiem do przemywania oczu, tak długo, 

jak to mo�liwe – ogólna zasada mówi: od 15 

do 30 minut. 

 

3.3.4. Zestaw do usuwania rozla-
nych/rozsypanych substancji chemicz-
nych 
 

Pracownia chemiczna powinna by� wyposa-

�ona w zestaw do usuwania rozla-

nych/rozsypanych substancji chemicznych. 

Zaleca si�, aby w skład jego wyposa�enia 

wchodziły:  

� �rodki ochrony osobistej – okulary 

ochronne, r�kawice ochronne, fartuch 

laboratoryjny; 

� substancja do zoboj�tniania  kwasów: 

w�glan sodu, soda bezwodna; 

� substancja do zoboj�tniania zasad-

chlorek amonu; 

� pył cynkowy, wielosiarczek wapnia 

z nadmiarem siarki, siarka i rozcie�-

czony kwas siarkowy; 

� absorbanty – wermikulit, suchy piasek, 

sucha ziemia, w�giel aktywowany; 

� 1 pudełko tamponów absorbuj�cych; 

� szczotka do zmiatania i szufelka; 

� plastikowy pojemnik z przykryciem. 

 

 

3.4. Bezpieczne wykonywanie pod-
stawowych operacji chemicznych 
 

Najcz�stszymi wypadkami w laboratoriach 

chemicznych s�: 

� zranienia skóry (skaleczenia uszko-

dzonym szkłem), 

� oparzenia termiczne (skutek dotkni�-

cia gor�cego szkła lub urz�dze�), 

� małe po�ary (np. zapłon rozpuszczal-

ników organicznych), 

� oparzenia chemiczne (w wyniku kon-

taktu substancji �r�cych ze skór�), 

� rozsypanie lub rozlanie substancji 

chemicznych, 

� lekkie zatrucia (np. w wyniku inhalacji 

par lub gazów), 

� zranienia oka (chemiczne lub mecha-

niczne). 

 

Aby zminimalizowa� prawdopodobie�stwo 

nieszcz��liwych wypadków, nale�y �ci�le 

i konsekwentnie przestrzega� podanych poni-

�ej zasad bezpiecznego wykonywania pod-

stawowych operacji laboratoryjnych. Nauczy-

ciel musi pami�ta�, �e to on jest osob� odpo-

wiedzialn� za dopilnowanie, aby wszyscy 

uczniowie wykonuj�cy do�wiadczenia prze-

strzegali obowi�zuj�cych zasad i procedur. 

Nale�y pami�ta�, �e podczas pracy 

w laboratorium noszenie okularów ochron-

nych i odpowiednich �rodków ochrony osobi-

stej (np. fartuchów laboratoryjnych) jest obo-

wi�zkowe! W szkołach �rednich stosowanie 

�rodków ochrony osobistej powinno by� co-

dzienn� praktyk�. 
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3.4.1. Posługiwanie si� szkłem laboratoryjnym 

 

Nigdy nie wolno u�ywa� elementów aparatury 

szklanej, które posiadaj� widoczne rysy, wy-

szczerbienia lub p�kni�cia. Takie szkło mo�e 

łatwo rozkruszy� si� podczas monta�u apara-

tury, lekkiego uderzenia lub ogrzewania, jak 

równie� mo�e by� przyczyn� skalecze�, np. 

podczas mycia aparatury.  

 

 Stłuczone lub uszkodzone elementy aparatu-

ry szklanej, wolne od zanieczyszcze� che-

micznych, nale�y zbiera� w sztywnym, odpor-

nym na przebicie pojemniku, takim jak plasti-

kowe wiadro lub metalowy pojemnik z dopa-

sowan� pokrywk�. Pojemnik musi by� czytel-

nie podpisany: „Stłuczka szklana”. Rozbitego 

szkła nie nale�y wyrzuca� do kosza na �mie-

ci. Stłuczonego szkła nie wolno zbiera� goł� 

r�k� - w tym celu nale�y zało�y� grube r�ka-

wice lub zmie�� szkło miotełk�. Pozostałe 

drobne kawałki zebra� przy pomocy zwil�o-

nego, papierowego r�cznika. 

 

Najwy�sz� ostro�no�� nale�y zachowa� przy 

wkładaniu i wyjmowaniu termometrów lub 

szklanych rurek z otworów w gumowych kor-

kach oraz przy zakładaniu w��y na szklane 

tubusy. Ko�cówka rurki musi by� gładko ob-

topiona, a jej �rednica dopasowana do otworu 

w korku lub �rednicy w��a. Przed zało�eniem, 

zarówno cz��� szklan� (termometr, rurk�, 

tubus), jak i gumow� nale�y zwil�y� wod�, 

gliceryn� lub płynem do zmywania naczy�. 

Szklany element nale�y zawsze trzyma� tu� 

przy korku i wsuwa� lub wyjmowa� delikat-

nymi, półobrotowymi ruchami. Zabezpiecze-

nie dłoni skórzanymi r�kawicami lub grub� 

warstw� materiału zapobiegnie zranieniu w 

przypadku, gdyby doszło do złamania rurki 

lub termometru.  

 

Przechowywanie przez dłu�szy czas szklanej 

aparatury poł�czonej z elementami gumowy-

mi doprowadza do trwałego ich zespolenia. 

Je�eli nie jest mo�liwe oddzielenie elementów 

gumowych od szkła w delikatny sposób, 

cz��� gumow� mo�na rozci�� i dopiero wów-

czas próbowa� j� zdj��. Je�eli jednak w dal-

szym ci�gu jest to utrudnione, a szklany ele-

ment nie jest szczególnie cenny, bezpieczniej 

jest cało�� wyrzuci�. 

 

Przy wi�kszo�ci standardowych operacji labo-

ratoryjnych, górne cz��ci wszystkich poł�cze� 

szlifowych, szklanych korków i kranów powin-

ny zosta� pokryte cienk� warstw� smaru sili-

konowego lub parafinowego, aby zapobiec 

trwałemu poł�czeniu si� szlifowanych ele-

mentów („zapiekaniu” szlifów). Nale�y unika� 

stosowaniu nadmiaru smaru i nie dopuszcza� 

do zanieczyszczenia nim wewn�trznych cz�-

�ci aparatury. Korki i krany wykonane z two-

rzyw sztucznych (np. z teflonu) nie wymagaj� 

smarowania.  

 

Po zako�czeniu do�wiadczenia, aparatura 

powinna by� rozmontowana i umyta tak szyb-

ko, jak to mo�liwe. Poł�czenia szlifowe sto-

sunkowo szybko zespalaj� si� pod wpływem 

wielu odczynników (np. zasad).  

 

Nieu�ywan� przez dłu�szy czas aparatur� 

szklan� nale�y rozło�y� na cz��ci: wyj�� korki 

oraz kraniki, rozł�czy� szlify i usun�� z nich 

resztki smaru. Równie� teflonowe krany i kor-
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ki powinny zosta� polu�nione. Wygodn� me-

tod� zapobiegania „zapiekaniu si�” szlifów 

podczas przechowywania jest wło�enie po-

mi�dzy szlifowane powierzchnie cienkiej 

wst��ki papieru. 

 

Zespolone poł�czenia szlifowe powinno roz-

dziela� si� z du�� ostro�no�ci�. Jedn� 

z metod jest równomierne ogrzewanie ze-

wn�trznej cz��ci zapieczonego szlifu przez 

15 do 20 sekund nad �ółtym, kopc�cym pło-

mieniem palnika Bunsena, a nast�pnie deli-

katne ostukanie zł�czki kawałkiem drewna. 

Zamiast palnika mo�na u�y� gor�cej wody, 

suszarki do włosów itp. Powy�sza procedura 

nie mo�e by� jednak zastosowana, je�eli na-

czynie zawiera substancj� łatwopaln�, lotn�, 

reaguj�c� z wod� (np. sód metaliczny) 

lub nieznany preparat. Alternatywnym sposo-

bem jest wpuszczenie kilku kropli oleju parafi-

nowego na górn� cz��� zespolonego szlifu. 

 

Podczas r�cznego mycia szkła nale�y u�ywa� 

wył�cznie mi�kkich szczotek, g�bek i myjek. 

Nie wolno stosowa� twardych przedmiotów, 

takich jak metalowe szpatułki, pr�ciki szklane, 

szczotki z wystaj�cymi metalowymi ko�ców-

kami, ani u�ywa� proszków do szorowania. 

Spowodowałoby to zarysowanie szkła, co w 

konsekwencji mogłoby pó�niej prowadzi� do 

p�kni�cia aparatu i zranienia u�ytkownika. 

 

Podczas mycia szkła mo�na wykorzystywa� 

rozpuszczalniki organiczne (np. aceton), je-

dynie gdy warunki w laboratorium pozwalaj� 

na bezpieczne ich u�ycie. Kwas chromowy, 

czyli tzw. chromianka, nie powinien by� sto-

sowany do mycia szkła ze wzgl�du 

na stwarzanie powa�nego zagro�enia przy 

pracy (substancja silnie �r�ca, ponadto sole 

chromu(VI) s� toksyczne i rakotwórcze) 

oraz problemy z wła�ciw� neutralizacj� 

i utylizacj� powstaj�cych niebezpiecznych 

odpadów. 

 

Zamiast szklanych akcesoriów nale�y mo�li-

wie cz�sto stosowa� ich zamienniki wykonane 

z tworzyw sztucznych. Przykładowo, twarde 

i prze�roczyste poliw�glanowe naczynia labo-

ratoryjne z powodzeniem mo�na stosowa� do 

wykonywania wi�kszo�ci do�wiadcze� prze-

prowadzanych w roztworach wodnych 

w temperaturze pokojowej. Niestety, nie na-

daj� si� one do ogrzewania i nie s� odporne 

na wi�kszo�� odczynników organicznych. 

 

Aparatura i akcesoria szklane przeznaczone 

do prac laboratoryjnych (np. zlewki) nie mog� 

by� wykorzystywane jako naczynia do napo-

jów lub �ywno�ci. Do przechowywania od-

czynników nie wolno u�ywa� opakowa� 

po produktach spo�ywczych i innych produk-

tach domowego u�ytku. 

 

3.4.2. Pomiar temperatury 

 

Zdecydowanie zaleca si�, aby jak najszybciej 

zast�pi� termometry zawieraj�ce rt�� szkla-

nymi termometrami bezrt�ciowymi (np. alko-

holowymi) lub termometrami cyfrowymi opar-

tymi na termoparach. Dzi�ki temu b�dzie 

mo�na unikn�� zagro�e� zwi�zanych 

z rozbiciem termometru i rozlaniem rt�ci 

oraz kosztów usuwania odpadów zawieraj�-

cych rt��. 

 Podstawowe zasady u�ycia termometrów 
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szklanych:  

� Nale�y upewni� si�, �e temperatura, 

która ma by� zmierzona mie�ci si� 

w zakresie pracy termometru - prze-

grzanie mo�e spowodowa� p�kni�cie 

zbiorniczka termometru.  

� Nie wolno ogrzewa� zbiorniczka ter-

mometru otwartym płomieniem ani go 

gwałtownie ozi�bia�.  

� Termometru nie nale�y stosowa� jako 

bagietki do mieszania. 

� Szczególn� ostro�no�� trzeba zacho-

wa� przy nakładaniu i zdejmowaniu 

gumowych korków z termometru 

(patrz rozdz. 3.5.1). 

� Termometr musi by� odkładany 

w takie miejsce, z którego nie mo�e 

stoczy� si� ani zosta� przypadkowo 

str�cony. Na termometr nale�y zało-

�y� nakładk� utrudniaj�c� toczenie si� 

(np. naci�ty pier�cie� gumowy). 

 

3.4.3. Techniki ogrzewania 

 

Przyst�puj�c do ogrzewania jakiejkolwiek 

substancji, nale�y bezwzgl�dnie zało�y� oku-

lary ochronne. W bezpo�rednim pobli�u musi 

by� przygotowany odpowiedni sprz�t ga�ni-

czy, gotowy do natychmiastowego u�ycia. 

Na stanowisku roboczym mog� znajdowa� si� 

jedynie odczynniki chemiczne i sprz�t w ilo�ci 

niezb�dnej do przeprowadzenia do�wiadcze-

nia. 

 

Zamiast palników gazowych nale�y zawsze, 

gdy tylko jest to mo�liwe, u�ywa� ła�ni wod-

nych, elektrycznych płytek lub płaszczy grzej-

nych. Palniki spirytusowe nie powinny by� 

u�ywane jako �ródło grzejne - stanowi� one 

najcz�stsz� przyczyn� po�arów podczas za-

j�� laboratoryjnych w pracowniach szkolnych. 

Alternatyw� mog� stanowi� niskie, walcowate 

�wieczki (wkłady do podgrzewaczy), ustawio-

ne na metalowych tackach z piaskiem. 

Wzgl�dnie bezpiecznym �ródłem ciepła mo�e 

by� te� gor�ca woda (z kranu lub z czajnika) 

lub np. suszarka do włosów. 

 

Pirolizie lub spalaniu nale�y poddawa� mo�-

liwe niewielk� porcj� preparatu, nawet gdy 

w pracowni jest sprawna wentylacja, ponie-

wa� wi�kszo�� substancji podczas spalania 

wytwarza szkodliwe pary i gazy. 

 

Ogrzewanie substancji wymaga zastosowania 

naczy� odpornych termicznie, np. wykona-

nych ze szkła borokrzemowego. Zwykłe szkło 

sodowe jest wra�liwe na szybk� zmian� tem-

peratury i mo�e łatwo p�kn�� podczas 

ogrzewania. Istotny jest równie� dobór wła-

�ciwego naczynia - u�ywa si� m.in. kolb okr�-

głodennych, probówek, zlewek i parownic. 

Nie wolno natomiast prowadzi� ogrzewania w 

naczyniach grubo�ciennych, ani wlewa� do 

nich gor�cych roztworów.  

 

Naczy� z substancjami łatwopalnymi nie wol-

no nigdy ogrzewa� otwartym płomieniem - 

mo�na zastosowa� elektryczne płytki, płasz-

cze lub ła�ni� wodn�. Zestaw musi by� tak 

zmontowany, aby jego konstrukcja pozwalała 

na szybkie usuni�cie �ródła ciepła. 

 

Nigdy nie wolno ogrzewa� szczelnie za-

mkni�tych naczy� lub aparatury - wzrost 

ci�nienia doprowadzi do eksplozji szklanych 
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naczy� i rozrzucenia odłamków szkła. Zbyt 

mały otwór odpowietrzaj�cy równie� mo�e nie 

by� efektywny. Lotne ciecze musz� by� 

ogrzewane w kolbie zaopatrzonej w chłodnic� 

zwrotn�. Przed rozpocz�ciem ogrzewania 

nale�y do roztworu wrzuci� tzw. kamyczki 

wrzenne (np. kawałki niepowlekanej porcela-

ny). Nie wolno jednak dodawa� kamyczków 

wrzennych do gor�cego roztworu! Nigdy nie 

nale�y pozostawia� ogrzewanej aparatury 

bez dozoru.  

 

Szczególn� ostro�no�� nale�y zachowa� 

podczas pracy z gor�cymi elementami apara-

tury - rozgrzane szkło wygl�da dokładnie tak 

samo jak szkło o temperaturze pokojowej! 

Aby uchwyci� gor�c� cz��� aparatury, nale�y 

posłu�y� si� odpowiednimi szczypcami lub 

zało�y� grube r�kawice. Gor�cego szkła nie 

wolno odkłada� na zimne, ceramiczne po-

wierzchnie - nale�y umieszcza� je na drew-

nianych lub korkowych podkładkach i pozo-

stawia� tam, pod nadzorem, do ostygni�cia. 

Temperatur� naczy� sprawdza si�, zbli�aj�c 

do nich dło�, bez dotykania (potencjalnie go-

r�cej) powierzchni.  

 

Podstawowe zasady u�ywania palnika 

Bunsena:  

Przed zapaleniem palnika nale�y upewni� si�, 

�e w pobli�u nie znajduj� si� �adne łatwopal-

ne substancje.  

Nale�y sprawdzi�, czy w��e doprowadzaj�ce 

gaz s� nieuszkodzone i szczelnie podł�czone 

do zaworu instalacji gazowej oraz palnika. 

 

W��e doprowadzaj�ce gaz powinny by� wy-

konane z elastycznej gumy - zmniejszy to 

niebezpiecze�stwo przewrócenia palnika. 

Nie wolno dopu�ci�, aby w��e znajdowały si� 

w pobli�u płomienia.  

 

Zapalaj�c palnik, nale�y upewni� si�, �e do-

pływ powietrza jest zamkni�ty, inne typy pal-

ników mog� jednak wymaga� cz��ciowego 

otworzenia zaworu powietrza. Palnik Bunsena 

nale�y zapali� natychmiast po otworzeniu 

zaworu gazowego. 

 

Je�li płomie� jest wci�gany do dyszy lub po-

jawia si� u podstawy palnika, nale�y nie-

zwłocznie zamkn�� zawór gazowy.  

 

Nie wolno pochyla� si� nad palnikiem, zbli�a� 

do niego r�k, włosów, odzie�y (szczególnie 

lu�nej odzie�y) ani innych palnych materia-

łów, nawet gdy palnik wygl�da na wył�czony. 

Nie wolno pozostawia� wł�czonego palnika 

bez dozoru. W nieu�ywanym chwilowo palni-

ku nale�y zamkn�� dopływ powietrza, a gdy 

planowana jest dłu�sza przerwa, palnik nale-

�y wył�czy�.  

Ogrzewaj�c nad palnikiem szklane naczynia, 

takie jak zlewki czy kolby, stosuje si� siatki 

z wkładk� ceramiczn� (nie azbestow�!).  

 

Poniewa� dysza palnika pozostaje gor�ca 

przez długi czas po wył�czeniu, palnik nale�y 

chwyta� zawsze za jego podstaw�. 

 

Ogrzewanie substancji w probówkach:  

Probówk� chwyta si� odpowiednimi szczyp-

cami (nigdy goła dłoni�!) i trzyma pod k�tem 

od 45o do 60o, je�eli ogrzewa si� ciecz lub 

prawie poziomo, unosz�c nieco w gór� wylot 

probówki, gdy ogrzewa si� substancj� stał�. 
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W �adnym wypadku nie nale�y ogrzewa� 

probówki napełnionej wi�cej ni� do 1/5 obj�-

to�ci. Wylot probówki nale�y ustawi� w kie-

runku przeciwnym do wykonuj�cego do-

�wiadczenie i pozostałych osób. Niedopusz-

czalne jest zagl�danie do ogrzewanego na-

czynia. 

Zawarto�� probówki nale�y ogrzewa� równo-

miernie, konieczne jest zatem stopniowe 

wprowadzanie i wyjmowanie probówki 

z płomienia, przy jednoczesnym wstrz�saniu. 

Szczególn� ostro�no�� nale�y przedsi�wzi��, 

ogrzewaj�c lotne ciecze i reaktywne miesza-

niny (np. roztwory organiczne), gdy� mo�e 

zaj�� gwałtowna reakcja, nast�pi� zapłon, a 

nawet eksplozja. 

 

Zasady bezpiecznego u�ywania elektrycz-

nych płytek i płaszczy grzejnych:  

Przed podł�czeniem urz�dzenia do sieci na-

le�y sprawdzi�, czy przewód elektryczny jest 

nieuszkodzony, a urz�dzenie jest czyste i 

suche. Upewnij si�, czy twoje dłonie s� suche 

i miejsce pracy jest suche. Nale�y u�ywa� 

tylko czystych i suchych płytek oraz płaszczy 

grzejnych. Przewód elektryczny nale�y trzy-

ma� z dala od gor�cego grzejnika i od wody. 

Poniewa� płytki i płaszcze grzejne wygl�daj� 

dokładnie tak samo, niezale�nie od swojej 

temperatury, nale�y zawsze post�powa� z 

nimi tak, jakby były gor�ce. Rozgrzanych 

urz�dze� nie powinno si� zostawia� bez do-

zoru. 

 

W przypadku po�aru urz�dze� elektrycznych 

pod napi�ciem, do gaszenia nie wolno u�y-

wa� wody, gdy� mo�e to spowodowa� po-

wa�ne pora�enie pr�dem. Stosuje si� wów-

czas ga�nice �niegowe lub proszkowe. 

 

3.4.4. Przelewanie odczynników 

 

Podczas przelewania cieczy z wi�kszych po-

jemników do naczy� o w�skich szyjkach, na-

le�y stosowa� lejki odpowiednich rozmiarów, 

pami�taj�c o pozostawieniu szczeliny mi�dzy 

nó�k� lejka a kraw�dzi� naczynia. Naczynia 

powinny znajdowa� si� w mo�liwie du�ej od-

legło�ci od twarzy. Aby zapobiec spływaniu 

kropli cieczy po zewn�trznej �ciance naczy-

nia, ko�cz�c przelewanie, ostatnie krople 

zbiera si� z kraw�dzi naczynia przy pomocy 

szklanej bagietki. Je�eli mimo to substancja 

zanieczy�ci �cianki naczynia, nale�y je do-

kładnie wytrze� przed odstawieniem na miej-

sce. Rozlane ciecze �ciera si� natychmiast 

lub w odpowiedni sposób neutralizuje.  

 

Korków do butelek z odczynnikami nie wolno 

odkłada� w przypadkowe miejsce. Mo�e to 

doprowadzi�, np. do przypadkowej zamiany 

korków lub ich zanieczyszczenia, 

a w konsekwencji do nieprzewidzianych 

i niebezpiecznych wypadków. Przelewaj�c 

odczynnik z butelki do probówki lub innego 

małego naczynia, osoby prawor�czne powin-

ny trzyma� probówk� w lewej dłoni, mi�dzy 

kciukiem a palcami wskazuj�cym i �rodko-

wym. Butelk� chwyta si� wówczas praw� r�k� 

tak, aby etykietka skierowana była w stron� 

wn�trza dłoni oraz wyjmuje z niej korek, przy-

trzymuj�c go mi�dzy małymi palcami i wn�-

trzem lewej dłoni. Po nalaniu odczynnika, 

probówk� odstawia si� do statywu i zamyka 

butelk� korkiem. 

 Przy przenoszeniu niewielkich ilo�ci cieczy 
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najwygodniej jest posłu�y� si� szklan� 

lub plastikow� pipetk� Pasteura. Nie wolno 

pipetowa� ustami! Do naci�gania cieczy 

do pipety słu�� specjalne gruszki lub nasadki. 

Zakładaj�c nasadk� (gruszk�), nale�y trzy-

ma� pipet� 1 do 2 cm od ko�ca, gdzie nasad-

ka zostanie nało�ona. Nie wolno wlewa� nie-

wykorzystanego odczynnika z powrotem 

do butelki.  

 

3.4.5. Post�powanie z substancjami nie-
bezpiecznymi 
 

Substancje szczególnie niebezpieczne - wy-

soce łatwopalne (np. eter dietylowy), wybu-

chowe (np. kwas pikrynowy), silnie toksyczne 

(np. cyjanki) lub rakotwórcze klasy I 

(np. benzen, naftyloaminy) - nie powinny by� 

u�ywane w szkolnym laboratorium. Nale�y je 

zast�powa� zwi�zkami mniej toksycznymi, 

aby zmniejszy� zagro�enie podczas pracy 

oraz koszty zagospodarowania odpadów, np.: 

toluen zamiast benzenu, kwasy aminobenzo-

esowe zamiast niepodstawionej aniliny itp.  

 

Przed podj�ciem pracy do�wiadczalnej nale�y 

zaznajomi� si� z aktualnymi informacjami 

na temat wła�ciwo�ci i zagro�e� stwarzanych 

przez ka�d� stosowan� lub otrzymywan� 

substancj� oraz zagro�e� zwi�zanych 

z przeprowadzanymi czynno�ciami. Nale�y 

zało�y� �rodki ochrony osobistej (okulary 

ochronne, r�kawice, fartuch laboratoryjny) 

odpowiednie dla istniej�cych zagro�e� oraz 

wybra� wła�ciwe miejsce pracy i sprz�t labo-

ratoryjny. 

 

Czynno�ci, podczas których stosuje si� 

lub otrzymuje palne, toksyczne albo �r�ce 

gazy, b�d� lotne ciecze, powinny by� wyko-

nywane pod wyci�giem, zwłaszcza, gdy pra-

cuje si� z wi�ksz� ilo�ci� substancji 

lub poziom ryzyka wynikaj�cy z natury zwi�z-

ku jest szczególnie wysoki.  

 

Czynno�ci z u�yciem palnych rozpuszczal-

ników musz� by� wykonywane z dala od �ró-

deł otwartego ognia. Przed rozpocz�ciem 

pracy z takimi substancjami, jak równie� na 

bie��co podczas pracy, nale�y kontrolowa�, 

czy w pobli�u nie znajduj� si� wł�czone pal-

niki, �wieczki w piecykach gazowych, wzgl�d-

nie mog�ce zaiskrzy� wł�czniki lub urz�dze-

nia elektryczne. Łatwopalne ciecze powinny 

by� ogrzewane w kolbach okr�głodennych lub 

w kolbach Erlenmeyera (sto�kowych) zaopa-

trzonych w chłodnic� zwrotn�, najlepiej pod 

wyci�giem. Niedozwolone jest u�ywanie 

do tego celu zlewek! Nale�y stosowa� elek-

tryczne �ródła ciepła, takie jak ła�nie wodne, 

płytki lub płaszcze grzejne. 

 

Niebezpieczne substancje, a zwłaszcza na-

czynia i opakowania zawieraj�ce wi�ksze ich 

ilo�ci, powinny by� przenoszone w odpowied-

nich pojemnikach z uchwytem, takich jak me-

talowe wiaderka z dopasowan� pokrywk�. 

 

Substancji chemicznych nie wolno pozosta-

wia� w otwartych naczyniach w lodówce 

lub w niewentylowanym pomieszczeniu. 

 

3.4.6. Operacje rozpuszczania, rozcie�-
czania oraz przeprowadzania reakcji 
chemicznych 
 

Przed wykonaniem jakiejkolwiek reakcji (b�d� 

sporz�dzeniem roztworu lub innej mieszani-
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ny), nale�y szczegółowo przeanalizowa� cały 

tok post�powania, zwracaj�c uwag� na 

szczególnie niebezpieczne momenty i skal� 

procesu. Nast�pnie nale�y dobra� odpowied-

ni� aparatur� (szkło, wymienniki ciepła, urz�-

dzenia mieszaj�ce), �rodki ochrony osobistej 

oraz wła�ciwe miejsce pracy.  

 

Podczas dodawania odczynników, nie wolno 

nigdy zbli�a� twarzy do naczy�, w których 

przeprowadza si� reakcje lub sporz�dza roz-

twory. Nale�y u�ywa� ekranu zabezpieczaj�-

cego lub pracowa� pod wyci�giem. Rozcie�-

czanie st��onych roztworów kwasów i ługów 

oraz sporz�dzanie takich roztworów 

z czystych substancji jest procesem bardzo 

egzotermicznym. Roztwór powinien by� mie-

szany i chłodzony w zewn�trznej ła�ni wod-

nej, w ka�dym z wymienionych przypadków. 

Kwas nale�y zawsze dodawa� do wody ma-

łymi porcjami, ci�gle mieszaj�c i zachowuj�c 

szczególn� ostro�no�� przy rozcie�czaniu 

st��onych kwasów o du�ej g�sto�ci, takich 

jak kwas siarkowy. Szczególna uwaga powin-

na by� zachowana podczas przeprowadzania 

reakcji, które mog� przebiega� wybuchowo. 

Nale�� do nich reakcje utleniania (szczegól-

nie z udziałem nadtlenków, mangania-

nów(VII), kwasów chlorowych(V) i (VII) oraz 

ich soli), nitrowania, redukcji (szczególnie z 

u�yciem metali i wodorków metali) oraz nie-

które procesy kondensacji i polimeryzacji. 

Szybko�� niektórych reakcji mo�e zosta� 

gwałtownie zwi�kszona w obecno�ci rozpusz-

czalnika lub katalizatora. Przykładowo, czysty 

aceton praktycznie nie reaguje z chlorofor-

mem, natomiast dodanie do takiej mieszaniny 

wodorotlenku sodu mo�e spowodowa� burz-

liw� przemian�. W praktyce nie da si� całko-

wicie unikn�� procesów, które s� potencjalnie 

niebezpieczne, jednak np. ryzyko eksplozji 

mo�na zminimalizowa�, po przedsi�wzi�ciu 

racjonalnych �rodków ostro�no�ci. Wskazane 

jest, aby:  

� po okre�leniu rodzaju i stopnia zagro-

�enia w oparciu o wiarygodne �ródła 

literaturowe, przetestowa� ka�d� no-

w� reakcj� w mo�liwie małej skali; 

� zwi�zki potencjalnie wybuchowe 

otrzymywa� i stosowa� wył�cznie 

w postaci rozcie�czonych roztworów 

(energia ewentualnego rozkładu zo-

stanie pochłoni�ta w du�ym stopniu 

przez roztwór); 

� stosowa� �rodki pozwalaj�ce kontro-

lowa� szybko�� procesu (np. termo-

metr w mieszaninie reakcyjnej) i w ra-

zie potrzeby zmniejsza� szybko�� 

(ła�nie ozi�biaj�ce), b�d� całkowicie 

przerwa� reakcj�; 

� substraty dodawa� małymi porcjami, 

czekaj�c z wprowadzeniem kolejnej, 

do czasu a� poprzednia porcja całko-

wicie przereaguje.  

 

Nie nale�y dodawa� łatwo utleniaj�cych si� 

substancji (np. zwi�zków organicznych) 

do silnych utleniaczy. Bezpieczniej jest, je�li 

utleniacz jest wprowadzany małymi porcjami 

do mieszaniny reakcyjnej. 

 

Nale�y by� wyczulonym na wszelkie sygnały 

�wiadcz�ce o tym, �e proces wymyka si� 

spod kontroli: nagły wzrost temperatury 

lub ci�nienia, nieoczekiwane albo zbyt gwał-

towne wrzenie, niespodziewane zmiany bar-
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wy lub wydzielanie si� gazów, b�d� oparów. 

Ka�de z takich zdarze� jest wystarczaj�cym 

powodem do przerwania reakcji. 

 

3.4.7. Badania organoleptyczne 

 

W laboratorium nie wolno próbowa� �adnych 

substancji lub preparatów, ani dotyka� ich 

gołymi r�koma. Nie wolno te� w�cha� �ad-

nych substancji chemicznych oraz naczy�, w 

których przebiegaj� reakcje, chyba �e jest to 

celem do�wiadczenia. Aby zbada� zapach 

substancji, wci�gnij powietrze do płuc, trzy-

maj�c pojemnik w odległo�ci nie mniejszej ni� 

20 cm od nosa i poruszaj�c r�k� ruchem wa-

chluj�cym, kieruj opary w stron� nosa, w�cha-

j�c delikatnie. Nie bierz gł�bokiego wdechu! 

 

Wi�cej informacji na temat sposobów unika-

nia wypadków i zabezpieczania si� przed ich 

skutkami (równie� w formie materiałów video) 

mo�na znale�� na stronie:   

http://www.chlasts.org oraz w zał�czniku 7, 

zawieraj�cym protokół  kontroli laboratorium. 

 

4. Wykonywanie do�wiad-
cze� 
 

4.1. Planowanie do�wiad-czenia 
 

Nauczyciel, planuj�c wykonanie do�wiadcze-

nia, musi wzi�� pod uwag� ró�norodne czyn-

niki, takie jak:  

� projekt architektoniczny oraz wyposa-

�enie klasy/laboratorium (powierzch-

ni�, meble, instalacj� wodn�, gazow� i 

elektryczn�, system wentylacji, szafy 

wyci�gowe, pokój przygotowaw-

czy/zaplecze); 

� dost�pno�� �rodków ochrony osobi-

stej, sprz�tu ga�niczego, prysznica 

bezpiecze�stwa, prysznica do prze-

mywania oczu, zestawu pierwszej 

pomocy, zestawu do usuwania rozla-

nych/rozsypanych substancji che-

micznych itd.; 

� dost�pno�� i koszty substancji che-

micznych, szkła laboratoryjnego 

i sprz�tu;  

� zagro�enia dla zdrowia wi���ce si� 

z wła�ciwo�ciami zwi�zków, które b�-

d� u�ywane, warunkami reakcji 

oraz usuwaniem odpadów;  

� ilo��, wiek i dotychczasowe do�wiad-

czenie uczniów, nabyte podczas zaj�� 

praktycznych;  

� skutki przeprowadzonego do�wiad-

czenia z punktu widzenia dydaktycz-

nego i wiedzy nabywanej przez 

uczniów. 

 

Dokładna analiza wszystkich wymienionych 

wy�ej aspektów pozwoli okre�li�, czy okre�lo-

ne do�wiadczenie mo�e zosta� wykonane, a 

je�li tak, to w jakiej formie - jako pokaz, czy 

jako do�wiadczenie wykonywane indywidual-

nie przez poszczególnych uczniów. Współ-

czesna metodyka laboratoryjna uwa�a proces 

wła�ciwego planowania do�wiadczenia za 

niezwykle wa�ny z punktu widzenia bezpie-

cze�stwa osób w nim uczestnicz�cych, jak 

równie� ze wzgl�du na konieczno�� zapew-

nienia zgodno�ci z przepisami prawnymi do-

tycz�cymi post�powania z odczynnikami wy-

korzystywanymi w proponowanym do�wiad-

czeniu i usuwania odpadów otrzymanych w 
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jego trakcie. 

 

Wskazówki zawarte w kolejnych podrozdzia-

łach maj� na celu pomóc we wła�ciwym przy-

gotowaniu i bezpiecznym przeprowadzeniu 

do�wiadcze� zgodnie z podstawowymi zasa-

dami dobrej praktyki laboratoryjnej. 

 

4.2. Przed przyst�pieniem do wyko-

nania do�wiadczenia 
 

Instalacja wodna, gazowa i elektryczna 

oraz system wentylacji w laboratorium/klasie 

musz� by� sprawdzane regularnie. Pomiesz-

czenie powinno by� wyposa�one 

w odpowiedni sprz�t ga�niczy (umieszczony 

w widocznym miejscu i gotowy do natychmia-

stowego u�ycia), �rodki ochrony osobistej (dla 

nauczyciela i uczniów) dost�pne w razie po-

trzeby, zestaw do usuwanie rozla-

nych/rozsypanych substancji chemicznych 

oraz sprawny prysznic bezpiecze�stwa i 

prysznic do przemywania oczu. Zgodnie z 

wymogami zasad BHP, ka�da szkoła powinna 

by� wyposa�ona w zestaw kart charakterysty-

ki substancji niebezpiecznych, uło�onych 

w porz�dku alfabetycznym. 

 

Uczniowie musz� by� zapoznani 

z regulaminem pracowni chemicznej i powo-

dami, dla których znajomo�� i przestrzeganie 

regulaminu jest tak wa�ne. Nale�y równie� 

poinformowa� uczniów o zasadach post�po-

wania w przypadku zagro�enia i w razie nie-

szcz��liwych wypadków. 

 

Ka�dy z uczniów powinien otrzyma� kopi� 

regulaminu, jedna kopia powinna by� wywie-

szona na tablicy, na �cianie kla-

sy/laboratorium. O�wiadczenie o zapoznaniu 

si� z regulaminem i jego przestrzeganiu po-

winno by� podpisane przez uczniów 

i rodziców/opiekunów. Władze szkoły powinny 

pisemnie zatwierdzi� obowi�zuj�cy regulamin 

i omówione powy�ej o�wiadczenie. Nauczy-

ciel powinien przechowywa� wszystkie 

o�wiadczenia. Chocia� dokumenty te nie ma-

j� znaczenia prawnego, pomagaj� w utrzy-

maniu poczucia odpowiedzialno�ci uczniów 

za bezpiecze�stwo i u�wiadamiaj� wag� pro-

blemu. Administracja szkoły powinna prowa-

dzi� system pisemnych o�wiadcze� znajomo-

�ci regulaminu pracowni chemicznej oraz 

sankcji, zgodnych z regulaminem szkoły, b�-

d�cych konsekwencj� jego nieprzestrzeganie. 

 

Substancje chemiczne powinny by� przecho-

wywane w bezpiecznych warunkach, 

w pojemnikach z wła�ciwymi etykietami. Te, 

które uznane s� za niebezpieczne musz� by� 

przechowywane w szafie zamykanej na klucz 

(szczególnie niebezpieczne nale�y przecho-

wywa� w szafie pancernej), w pokoju przygo-

towawczym lub innym pomieszczeniu, zabez-

pieczonym przed dost�pem osób nieupowa�-

nionych. 

 

Przed przyst�pieniem do wykonania do-

�wiadczenia nauczyciel musi zapozna� si� 

z dokładnym opisem do�wiadczenia, zagro-

�eniami zwi�zanymi ze stosowanymi zwi�z-

kami wyj�ciowymi i otrzymanymi produktami, 

czynno�ciami, jakie b�d� wykonywane, ocen� 

ryzyka przeprowadzon� przez pracodawc� 

(szkoł�) oraz zwi�zanymi z tym zasadami 

post�powania. Przyst�puj�c do opracowania 
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nowego do�wiadczenia, nauczyciel powinien 

oceni� zagro�enia i pozna� zasady bezpie-

cze�stwa, posługuj�c si� literatur�, kartami 

charakterystyki substancji niebezpiecznych 

oraz/lub uzyskuj�c informacje od osoby po-

siadaj�cej wiedz� na dany temat oraz do-

�wiadczenie w pracy laboratoryjnej. Korzysta-

j�c ze starszych publikacji, ksi��ek, poradni-

ków pracy laboratoryjnej jako �ródła wiedzy, 

nauczyciel musi pami�ta�, �e praktyka labora-

toryjna w ostatnich latach uległa zmianie. Na-

uczyciele powinni korzysta� z czasopism na-

ukowych i publikacji, aby by� na bie��co 

z aktualnymi zasadami bezpiecze�stwa.  

 

Przed przyst�pieniem do wykonywania do-

�wiadczenia nale�y przygotowa�, w formie 

pisemnej, ocen� ryzyka, na któr� składaj� si�: 

rozpoznanie zagro�e� zwi�zanych 

z wła�ciwo�ciami u�ytych substancji 

i otrzymanych produktów, wykonywanymi 

czynno�ciami, zarz�dzaniem odpadami (po-

�ar, wybuch, ocena zwi�zana z toksycznymi 

gazami, itd.); ocena ryzyka dla ludzi i �rodo-

wiska (nale�y odpowiedzie� na pytanie: jakie 

s� najgorsze mo�liwe scenariusze przebiegu 

do�wiadczenia i jak zaradzi� negatywnym 

skutkom ewentualnych wypadków?); mo�liwe 

sposoby zmniejszenia ryzyka. 

 

Zagro�enie mo�na zmniejszy� przez: wyeli-

minowanie niebezpiecznych substancji 

lub zast�pienie ich mniej niebezpiecznymi; 

u�ycie rozcie�czonych roztworów zamiast 

st��onych; wykonywanie do�wiadcze� w mi-

kroskali; przeprowadzenie niebezpiecznych 

do�wiadcze� w formie pokazu zamiast do-

�wiadczenia uczniowskiego; u�ywanie sprz�-

tu mniej podatnego na uszkodzenia (np. ak-

cesoriów z tworzyw sztucznych zamiast ze 

szkła, termometrów elektronicznych zamiast 

rt�ciowych, ła�ni wodnych zamiast palników); 

stosowanie sprz�tu monitoruj�cego przebieg 

reakcji (np. termometrów) lub ułatwiaj�cego 

jej wykonanie (mieszadła magnetyczne, 

wkraplacze); stosowanie odpowiednich wa-

runków oraz sprz�tu zabezpieczaj�cego, 

w skład którego wchodz� �rodki ochrony oso-

bistej; utrzymanie sprawnej wentylacji; ocen� 

pozostałych zagro�e� oraz przygotowanie si� 

do podj�cia akcji ratunkowej na wypadek za-

gro�enia.  

 

Nauczyciel zawsze powinien przetestowa� 

przed lekcj� do�wiadczenie w tej samej 

skali i warunkach, w jakich b�dzie wyko-

nywane w trakcie zaj��.  

 

To pozwoli podzieli� wykonywane czynno�ci 

na etapy, okre�li� zagro�enia wyst�puj�ce na 

ka�dym etapie oraz ustali� zasady post�po-

wania w celu ich unikni�cia. Pozwoli na zna-

lezienie najtrudniejszych punktów do�wiad-

czenia i wprowadzenie wła�ciwych zasad 

post�powania z wszystkimi substancjami u�y-

tymi i wyprodukowanymi w trakcie do�wiad-

czenia oraz okre�li optymalny sposób bez-

piecznego usuni�cia powstałych odpadów. 

Szczególne warunki ostro�no�ci nale�y za-

chowa� w przypadku niektórych do�wiad-

cze�, np.: podczas spalania wodoru w powie-

trzu, reakcji termicznych, dodawania so-

du/potasu do wody, otrzymywania toksycz-

nych lub łatwopalnych gazów, itd. Takie do-

�wiadczenia musz� by� wielokrotnie spraw-

dzone zanim zostan� wykonane w klasie. 
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Przed ka�d� lekcj� nauczyciel powinien przy-

gotowa� i sprawdzi� wszystkie potrzebne 

substancje chemiczne, które s� przechowy-

wane w pojemnikach z czytelnymi etykietami, 

a tak�e szkło, sprz�t i �rodki bezpiecze�stwa, 

aby nie opuszcza� pracowni chemicznej pod-

czas zaj�� lekcyjnych i tym samym nie pozo-

stawia� uczniów bez nadzoru 

w klasie/laboratorium. 

Przed przyst�pieniem do wykonywania do-

�wiadczenia nale�y zapozna� uczniów 

ze szczegółowym przebiegiem do�wiadcze-

nia, zagro�eniami zwi�zanymi z wła�ciwo-

�ciami u�ytych substancji i otrzymanych pro-

duktów, usuwaniem odpadów oraz zwi�za-

nymi z tym zasadami bezpiecze�stwa (np. 

u�yciem okularów ochronnych lub innych od-

powiednich �rodków ochrony osobistej). 

 

4.3. Podczas wykonywania do-
�wiadczenia 
 

Nauczyciel musi stanowi� dobry przykład 

w zakresie stosowania zasad bezpiecze�-

stwa, u�ywania �rodków ochrony osobistej i 

by� entuzjast� zasad bezpiecze�stwa. Je-

go/jej postawa, ubiór i zachowanie powinno 

by� wzorem dla uczniów! Podczas pokazu w 

klasie, uczniowie musz� sta� lub siedzie� w 

bezpiecznej odległo�ci od stołu demonstra-

cyjnego. Je�eli pokaz jest niebezpieczny, za-

równo nauczyciel, jak i obserwuj�cy ucznio-

wie powinni by� oddzieleni prze�roczystym 

ekranem bezpiecze�stwa.  

 

Podczas wykonywania do�wiadczenia na-

uczyciel powinien by� skoncentrowany na nim 

i nie pozostawia� go bez nadzoru. Powinien 

obserwowa� przebieg reakcji, a zwłaszcza 

orientowa� si�, czy reakcja nie przebiega w 

sposób nietypowy. Dodaj�c reagenty lub 

ogrzewaj�c je, nauczyciel powinien upewni� 

si�, �e proces przebiega wła�ciwie. Niezale�-

nie, czy uczniowie sami wykonuj� do�wiad-

czenia, czy uczestnicz� w pokazie, powinni 

nosi� okulary ochronne i odpowiednie �rodki 

ochrony osobistej, w ten sposób ucz� si� za-

sad dobrej praktyki laboratoryjnej. Wszystkie 

praktyczne zasady musz� by� najpierw za-

demonstrowane przez nauczyciela. Uczniowie 

nie powinni chodzi� po klasie w trakcie wyko-

nywania do�wiadczenia. Wentylacja powinna 

by� sprawna, jednak uczniowie, pracuj�c przy 

stołach laboratoryjnych w pobli�u otwartych 

okien, musz� zachowa� ostro�no��, ponie-

wa� przeci�g mo�e zakłóci� przebieg do-

�wiadczenia, np. spowodowa�, �e pary i dymy 

znajd� si� w strefie oddychania. Uczniowie 

nie powinni nigdy zostawa� bez nadzoru na-

uczyciela. Wszystkie odpady powinny by� 

zebrane zgodnie z instrukcj� tak szybko, jak 

jest to tylko mo�liwe; substancje chemiczne, 

które rozlały/rozsypały si� powinny by� na-

tychmiast uprz�tni�te. 

 

4.4. Po wykonaniu do�wiadczenia 
 

Po przeprowadzeniu do�wiadczenia nauczy-

ciel musi sprawdzi�, czy sprz�t u�yty do do-

�wiadczenia został wył�czony (urz�dzenia 

elektryczne, palniki etc.), krany i butle z ga-

zem zamkni�te, szkło laboratoryjne umyte, 

chemikalia w zamkni�tych pojemnikach bez-

piecznie przechowywane, chemiczne odpady 

odpowiednio zebrane, stoły laboratoryjne po-

sprz�tane i przetarte, a ka�dy z uczniów umył 
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r�ce. 

 

Przed wyj�ciem z laboratorium nale�y za-

mkn�� główny zawór gazu. Szczegóły jakie-

gokolwiek wypadku, nawet drobnego, jak 

równie� uszkodzenia sprz�tu powinny by�, 

tak szybko jak to tylko mo�liwe, zgłoszone na 

pi�mie dyrektorowi szkoły. 

 

4.5. Do�wiadczenia w zmniejszonej 
(zredukowanej) skali 
 

Powszechnie wiadomo, �e stosowanie ekspe-

rymentów chemicznych w toku efektywnego 

nauczania chemii na ró�nych poziomach 

kształcenia jest rzecz� konieczn� 

i uzasadnion� dydaktycznie. Nie powinno si� 

naucza� chemii bez przeprowadzania do-

�wiadcze� i eksponowania praktycznej strony 

tego przedmiotu. Przeprowadzanie szkolnych 

eksperymentów chemicznych nieodł�cznie 

wi��e si� jednak z realnymi zagro�eniami 

oraz z problemem utylizacji mieszanin pore-

akcyjnych. Podczas nauczania chemii podej-

muje si� ró�nego rodzaju działania w celu 

podwy�szenia bezpiecze�stwa wykonywania 

eksperymentów. Jedn� z mo�liwo�ci jest re-

dukowanie skali do�wiadcze� i praca 

z małymi ilo�ciami substancji chemicz-

nych (ang. - small-scale chemistry, small-

scale experiments lub microchemistry). 

 

Szkolne do�wiadczenia chemiczne s� specy-

ficzn� odmian� eksperymentów naukowych. 

Mog� by� one wykonywane przez nauczycie-

la w formie pokazu lub bezpo�rednio przez 

uczniów, jako tzw. do�wiadczenia uczniow-

skie. Ka�da z wymienionych form mo�e by� 

przeprowadzona w zredukowanej skali. 

 

4.5.1. Pokazy 

W przypadku do�wiadcze� wykonywanych 

przez nauczyciela w formie pokazów zasto-

sowanie techniki tzw. małej skali mo�na reali-

zowa� z wykorzystaniem grafoskopu.1 

Posłu�enie si� w wybranych przypadkach tym 

urz�dzeniem pozwala na znaczn� miniatury-

zacj� do�wiadcze� i minimalizacj� ilo�ci zu�y-

tych odczynników. Jednocze�nie zapewnia 

wszystkim uczniom dobr� widoczno��, nawet 

przy minimalnym przyciemnieniu sali.  

 

Nie wszystkie szkolne do�wiadczenia che-

miczne mo�na eksponowa� z zastosowaniem 

grafoskopu. Powinny one spełnia� nast�puj�-

ce wymogi: 

� by� prze�roczyste, tzn. mo�liwe do 

obserwacji w �wietle przechodz�cym; 

� zachodzi� najlepiej w roztworach przy 

zastosowaniu okre�lonych, st��e� 

gwarantuj�cych przezroczysto�� całe-

go układu. 

 

Przykładowymi grupami do�wiadcze�, które 

mo�na eksponowa� z zastosowaniem grafo-

skopu s� do�wiadczenia zwi�zane z: dyfuzj�; 

rozpuszczaniem substancji; roztworami (roz-

twory wła�ciwe i koloidalne); wywi�zywaniem 

gazów (kwasy + w�glany, działanie sodu na 

wod�, reakcje metali z kwasami itp.); bada-

niem odczynu �rodowiska (wska�niki kwaso-

wo-zasadowe, reakcje zoboj�tniania i mia-

reczkowanie, hydroliza soli); reakcjami utle-

niania-redukcji (utlenianie manganianem(VII) 

potasu, dichromianem(VI) potasu czy roztwo-

                                                 
1 Z. Kluz, M. Po�niczek, A. Patriak, M. Knap, Do�wiadczenia 
chemiczne prezentowane za pomoc� grafoskopu, WSiP, War-
szawa 1996. 
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rem jodu w jodku potasu); tworzeniem zwi�z-

ków kompleksowych (kompleksy jonów mie-

dzi(II) czy �elaza(III)); rop� naftow�; reakcjami 

addycji; wła�ciwo�ciami alkoholi (odczyn roz-

tworów wodnych, reakcja sodu z alkoholami); 

wykrywaniem alkoholi wielowodorotlenowych 

i kwasów organicznych; wła�ciwo�ciami za-

sadowymi amin; wykrywaniem aminokwasów. 

 

Najcz��ciej stosowanym wyposa�eniem 

w prezentacjach grafoskopowych obok sa-

mego aparatu i odpowiednich odczynników 

s�: przezroczysta folia ochronna, małe na-

czynia szklane z płaskim dnem, np.: szalki 

Petriego, małe zlewki, wkraplacze (pipetki), 

małe strzykawki, igły lekarskie, w��yki 

od kroplówek, małe bagietki szklane 

lub patyczki drewniane (wykałaczki), wska�nik 

laserowy. 

 

4.5.2. Do�wiadczenia uczniowskie w mi-
kroskali 
 

W przypadku szkolnych do�wiadcze� wyko-

nywanych samodzielnie przez uczniów (do-

�wiadczenia uczniowskie) przeprowadzenie 

ich na mał� skal� wymaga zastosowania od-

powiednich naczy� czy zestawów laboratoryj-

nych. 

 

Do�wiadczenia uczniowskie wykonywane w 

tzw. małej skali mog� znacznie zwi�kszy� 

bezpiecze�stwo uczniów poprzez zmniejsze-

nie ich nara�enia na chemikalia oraz produkty 

przemian chemicznych. Stosowanie niewiel-

kich ilo�ci odczynników zapewnia minimaliza-

cj� odpadów oraz umo�liwia utylizacj� tych 

odpadów na terenie szkoły, przyczyniaj�c si� 

tym samym do ochrony �rodowiska. Z racji 

stosowania małych ilo�ci odczynników, pro-

stego, najcz��ciej plastikowego wyposa�enia 

oraz odpowiednich przepisów wi�kszo�� wy-

konywanych w małej skali do�wiadcze� jest 

całkiem bezpieczna. 

 

Do�wiadczenia chemiczne wykonywane w 

małej skali, obok zwi�kszenia bezpiecze�stwa 

i zmniejszania zanieczyszczenia �rodowiska, 

posiadaj� cały szereg innych zalet istotnych 

z punktu widzenia edukacji szkolnej. Nale�� 

do nich m.in.: indywidualizacja do�wiadcze� 

i podwy�szenie motywacji uczniów, natych-

miastowo�� wyników, oszcz�dno�� czasu, 

łatwo�� przygotowania do�wiadcze�, mo�li-

wo�� wykonywania do�wiadcze� w bardzo 

słabo wyposa�onej pracowni, a nawet w zwy-

kłej klasie, mo�liwo�� wykonywania tych do-

�wiadcze�, które ze wzgl�du na koszt 

nie mog� by� wykonywane w warunkach 

szkolnych w wi�kszej skali, wykonywanie do-

�wiadcze� niemo�liwych do wykonania meto-

dami tradycyjnymi, przełamanie konserwaty-

zmu w nauczaniu mi�dzy innymi poprzez 

uzmysłowienie nauczycielom, �e istotne w 

nauczaniu chemii na ni�szych poziomach 

kształcenia jest przeprowadzanie i obserwa-

cja do�wiadcze�, a nie stosowanie „popraw-

nej” aparatury i „poprawnego” wyposa�enia 

laboratoryjnego typowego przy nauczaniu 

chemii na poziomie uniwersyteckim, korzy�ci 

ekonomiczne - niski koszt odczynników, brak 

konieczno�ci zakupu specjalistycznego szkła, 

u�ycie niedrogiego i łatwo osi�galnego sprz�-

tu, np.: pipetek, strzykawek, wykałaczek itp., 

mo�liwo�� wykonania wi�kszej liczby do-

�wiadcze� podczas realizacji programu na-

uczania. 
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Niemniej jednak, nie wszystkie klasyczne 

szkolne do�wiadczenia chemiczne mog� by� 

wykonywane w małej skali. Mini-

do�wiadczenia musz� odpowiada� pewnym 

wymogom. Przede wszystkim powinny by�:  

 

� bezpieczne poprzez stosowanie od-

czynników oboj�tnych oraz takich, któ-

re w niewielkich dawkach nie s� tok-

syczne;  

� krótkotrwałe;  

� powtarzalne;  

� polegaj�ce na prostych operacjach 

jednostkowych typu rozpuszczanie, 

mieszanie, wkraplanie, dodawanie 

substancji stałej itp.;  

� ograniczone do reakcji, które przebie-

gaj� bez konieczno�ci ogrzewania 

płomieniem, a zachodz� w temp. do 

ok. 90oC (ła�nia wodna); 

� zachodz�ce z bardzo wyra�nymi ob-

jawami, mo�liwe do wykonania bez 

stosowania rozpuszczalników orga-

nicznych rozpuszczaj�cych stosowane 

naczynia plastikowe. 

 

W do�wiadczeniach małej skali najcz��ciej 

stosowanym wyposa�eniem, obok odpowied-

nich odczynników, mog� by� m.in.: odpo-

wiednio przygotowane płytki plastikowe z ma-

łymi wgł�bieniami; małe pojemniczki plastiko-

we, jak np. pojemniczki po �mietance do kawy 

oraz metalowe kapsle od butelek; małe pro-

bówki, �wieczki; pipetki z gumkami, „jednora-

zowe” pipetki plastikowe; małe strzykawki lub 

słomki do napojów (słu��ce do pobierania 

małych porcji odczynników); folia aluminiowa 

do odparowywania roztworów; wykałaczki; 

patyczki plastikowe z wacikami; ły�eczki pla-

stikowe; małe szklane fiolki do leków 

z zatyczkami gumowymi; małe szczypce. 

 

5. Zasady post�powania w 
przypadku zagro�enia 
 

5.1. Plan działania na wypadek za-
gro�enia 
 

Ka�da szkoła musi mie� plan działania 

w nagłych wypadkach, który powinien zawie-

ra� nast�puj�ce dane: 

� numery telefonów: policji, stra�y po-

�arnej, pogotowia ratunkowego, pogo-

towia energetycznego, gazowego 

i wodno-kanalizacyjnego, które powin-

ny znajdowa� si� na specjalnej, do-

brze widocznej tablicy w sali lekcyjnej i 

pokoju przygotowawczym, tzw. zaple-

czu chemicznym; 

� informacj� o miejscu, w którym znaj-

duje si� najbli�szy, dobrze oznakowa-

ny telefon, aby móc wezwa� natych-

miastow� pomoc; 

� procedury podejmowania decyzji 

w nagłych wypadkach – ewakuacja, 

alarm po�arowy, zawiadomienie od-

powiednich słu�b; 

� informacja o sposobie kontaktowania 

si� z osob�, dost�pn� w godzinach 

pracy, przygotowan� do udzielania 

pierwszej pomocy.  

 

Dodatkowo, w formie drukowanej, zestaw 

zasad post�powania odno�nie: 

 

� uruchomienia alarmu; 

� u�ycia �rodków ga�niczych 
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lub �rodków neutralizuj�cych (zale�nie 

od sytuacji); 

� ewakuacji klasy i pokoju przygoto-

wawczego/zaplecza; 

� zamykania drzwi po�arowych; 

� urz�dze�, które nale�y wył�czy�; 

� miejsca, gdzie znajduj� si� główne 

urz�dzenia kontrolne i sposobu ich 

wył�czenia; 

� dróg ewakuacji, których nale�y u�y-

wa�; 

� miejsca, w których powinien si� gro-

madzi� personel przed budynkiem; 

� osoby lub osób upowa�nionych 

do wydawania decyzji o powrocie 

do budynku; 

� wezwania pomocy medycznej 

w sytuacji zranie� lub zachorowa�; 

� uprz�tni�cia rozlanych 

lub rozsypanych chemikaliów; 

� przekazania informacji o wypadku 

do Kuratorium;  

� zbadania wszystkich wypadków; 

� zasad post�powania na wypadek 

alarmu, które powinny by� �wiczone 

z uczniami przynajmniej raz w roku. 

 

Cho� instrukcje te mog� wydawa� si� prze-

sadne, w sytuacji realnego zagro�enia mog� 

uratowa� uczniom zdrowie a nawet �ycie. 

 

5.2. Zasady post�powania w przy-
padku powstania po�aru 
 

W przypadku małych miejscowych po�arów, 

w klasie lub pokoju przygotowaw-

czym/zapleczu, nale�y u�y� sprz�tu ga�ni-

czego lub koców ga�niczych, które powinny 

by� umieszczone w strategicznych punktach. 

Nauczyciel powinien natychmiast u�y� wła-

�ciwego rodzaju sprz�tu ga�niczego, aby 

ugasi� po�ar. W tym samym czasie nale�y 

uczniów ewakuowa� z klasy. Je�eli zauwa�o-

ny po�ar nie mo�e by� natychmiast opano-

wany, prawidłowym post�powaniem jest wł�-

czenie alarmu przez zbicie szyby najbli�szego 

przycisku sygnalizacji po�arowej, które po-

winny by� rozmieszczone w pewnej odległo-

�ci od siebie, wzdłu� korytarza. Wszystkie 

osoby nale�y ewakuowa� najkrótsz� drog�. 

Laboratoria powinny posiada� wyj�cia awa-

ryjne. 

 

Post�powanie w przypadku stwierdzenia po-

�aru, który nie mo�e by� natychmiast opano-

wany: 

 

� zamkn�� drzwi do pomieszczenia, 

gdzie zauwa�ono po�ar; 

� zbi� szyb� najbli�szego przycisku sy-

gnalizacji po�arowej (szyba powinna 

by� stłuczona całkowicie); 

� wychodz�c, zamkn�� za sob� drzwi; 

� gdy jeste� bezpieczny, zawiadomi� 

stra� po�arn�, podaj�c dokładne miej-

sce po�aru; 

� ewakuowa� budynek i post�powa� jak 

w przypadku usłyszenia alarmu po�a-

rowego (opis poni�ej); 

� zawiadomi� dyrektora szkoły 

i przekaza� szczegóły po�aru stra�y 

po�arnej, gdy ta przyjedzie na miej-

sce. 

 

Dodatkowo, słysz�c alarm po�arowy: 

 

� nakaza� swoim uczniom opuszczenie 



 

 

 

37 

budynku; 

� opu�ci� budynek; 

� nie u�ywa� windy; 

� zgłosi� swoj� obecno�� w punkcie 

zbiórki, naprzeciwko głównego wej�cia 

do budynku tak, aby nie przeszkadza� 

stra�akom w akcji gaszenia po�aru; 

� nie wchodzi� do budynku, dopóki oso-

ba kieruj�ca akcj� ga�nicz� 

lub odpowiedzialna za bezpiecze�-

stwo nie stwierdzi, �e nie ma zagro�e-

nia i mo�na bezpiecznie wchodzi� do 

budynku. 

 

5.3. Zasady post�powania w przy-
padku rozlania / rozsypania sub-
stancji chemicznych 
 

W szkolnym laboratorium chemicznym na-

uczyciel mo�e zaradzi� wi�kszo�ci sytuacji 

zwi�zanych z rozsypanymi/rozlanymi sub-

stancjami. Rozsypan�/rozlan� substancj� 

mo�emy zdefiniowa� jako: „pozostaj�c� poza 

nasz� kontrol�”. Do�wiadczenie i rozs�dek s� 

bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji, 

jaki sposób post�powania nale�y zastosowa� 

w danej sytuacji. Je�eli: nast�piło rozsypa-

nie/rozlanie substancji łatwopalnej, �r�cej lub 

bardzo toksycznej, nawet w przypadku bar-

dzo małych ilo�ci; je�eli doszło do ska�enia 

osób lub nast�pił niekontrolowany wyciek 

gazu – przypadek taki musi by� zgłoszony. 

 

Nauczyciel musi pami�ta�, �e w przypadku 

rozlania/rozsypania substancji najwa�niejsz� 

spraw� jest bezpiecze�stwo. 

W tym celu, post�puj�c zgodnie z wła�ciwymi 

przepisami, nale�y rozlan�/rozsypan� sub-

stancj� zebra� w sposób bezpieczny i sku-

teczny. 

 

Sposób post�powania podczas zbierania roz-

lanej/rozsypanej substancji powinien przebie-

ga� według nast�puj�cych etapów: 

 

� nale�y zadba� o własne bezpiecze�-

stwo, wkładaj�c fartuch laboratoryjny, 

okulary ochronne i r�kawice ochronne; 

� nale�y wywietrzy� miejsce rozla-

nia/rozsypania lub wycieku; 

� nale�y unika� wdychania par; 

� gdy substancja jest łatwopalna, nale�y 

wył�czy� �ródła ciepła i usun�� �ródła 

zapłonu; 

� u�y� odpowiedniego zestawu lub od-

powiedniego materiału do neutralizacji 

lub zaabsorbowania substancji; 

� szczegółowe przepisy post�powania 

oraz zalecane materiały neutralizuj�ce 

i absorbuj�ce, stosowane do ró�nych 

substancji, przedstawiono poni�ej 

(5.3.1); 

� zmy� ska�on� powierzchni� du�� ilo-

�ci� wody z mydłem; 

� u�yty absorbent, tampony absorbuj�-

ce, r�kawice nale�y zbiera� do 

szczelnie zamkni�tego, zaopatrzone-

go w etykiet� pojemnika; 

� nie wylewa� zebranych substancji 

do kanalizacji. 

 

5.3.1. Szczegółowe zasady post�powania 
w przypadku niektórych substancji che-
micznych 
 

Rozlany st��ony kwas siarkowy(VI) nale�y 

zneutralizowa� w�glanem sodu, natomiast 

st��on� zasad� neutralizowa� chlorkiem 
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amonu. Zneutralizowan� substancj� zebra� i 

nało�y� �wie�y neutralizator. Pozostało�ci 

ostro�nie zebra�, a nast�pnie cał� po-

wierzchni� przetrze� wilgotnym tamponem 

absorbuj�cym. Powtórzy� czynno��, dopóki 

wszystkie pozostało�ci nie zostan� zneutrali-

zowane i usuni�te. Odpady nale�y zbiera� do 

odpowiedniego pojemnika.  

 

Ciecz łatwopaln� nale�y zbiera�, u�ywaj�c 

absorbenta – wermikulitu, piasku, suchej zie-

mi, w�gla aktywowanego. Wymiesza� absor-

bent z rozlan� ciecz� i zebra� dokładnie, 

zmiataj�c szczotk� na szufelk� i przenie�� 

do odpowiedniego pojemnika. Rozsypane 

substancje, o niskiej toksyczno�ci, nale�y 

delikatnie zmie�� na szufelk� (nie powoduj�c 

powstawania pyłu) i przenie�� 

do odpowiedniego pojemnika.  

 

W przypadku metalicznej rt�ci nale�y naj-

pierw poł�czy� małe kropelki w wi�ksze, przy 

pomocy szklanej bagietki, a nast�pnie zebra� 

je przy pomocy pompy ss�cej. W przypadku 

braku pompy ss�cej nale�y u�y� pipety za-

opatrzonej w gruszk� gumow� – nie wolno 

pipetowa� ustami.  Pozostało�� posypa� 

pyłem cynkowym i zwil�y� rozcie�czonym 

kwasem siarkowym(VI) (utworzy si� amalga-

mat) lub posypa� wielosiarczkiem wapnia 

z nadmiarem siarki albo sam� siark�. Pozo-

stało�ci zebra� i przenie�� do szczelnie za-

mkni�tego pojemnika.  

 

W przypadku rozlania małych ilo�ci bromu, 

nale�y wywietrzy� pomieszczenie, zebra� 

rozlany brom, u�ywaj�c absorbenta – wermi-

kulitu, piasku, suchej ziemi i przenie�� 

do szczelnie zamkni�tego pojemnika. Pozo-

stało�ci zneutralizowa� w�glanem sodu. Nie 

wolno wylewa� zebranych substancji 

do kanalizacji. Zarówno przypadek rozlanej 

rt�ci ,jak i bromu nale�y zgłosi�. 

 

5.4. Zasady post�powania w przy-
padku udzielania pierwszej pomocy 
 

W laboratorium chemicznym mamy 

do czynienia z ró�nego rodzaju zagro�eniami, 

do których nale��: zatrucia, zranienia 

oraz oparzenia chemiczne i termiczne. Kon-

takt chemikaliów ze skór�, szczególnie je�eli s� 

to zwi�zki �r�ce, mo�e wywoła� stany zapalne, 

oparzenia albo ró�nego rodzaju wysypki.  

Je�eli dojdzie do ska�enia skóry substancj� 

chemiczn�, nale�y spłuka� skór� du�� ilo�ci� 

wody. W przypadku ska�enia ubrania, nale�y 

je zdj��, skór� spłuka� du�� ilo�ci� wody 

(u�ywaj�c prysznica). Gdy jest to konieczne, 

nale�y wezwa� pomoc medyczn�. 

 

Kontakt substancji chemicznej z okiem 

mo�e uszkodzi� tkank�, powoduj�c �lepot�. 

Je�eli substancja chemiczna dostanie si� do 

oka (oczu), nale�y je natychmiast przemy� 

du�� ilo�ci� wody, przez co najmniej 15 mi-

nut, stosuj�c natrysk do przemywania oczu. 

Nale�y zapewni� pomoc medyczn�. 

 

W przypadku zatrucia poprzez drogi odde-

chowe (droga inhalacyjna), gdy substancja 

chemiczna była wdychana, poszkodowanego 

nale�y wyprowadzi� natychmiast na �wie�e 

powietrze, rozpi��, rozlu�ni� odzie� i zdj�� j�, 

je�eli jest ska�ona. Gdy jest to konieczne, 

nale�y wezwa� pomoc medyczn�. 

W przypadku, gdy substancja chemiczna zo-
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stała połkni�ta, nale�y wezwa� pomoc me-

dyczn�. UWAGA: Wywoływanie wymiotów 

mo�e by� niebezpieczne, gdy poszkodo-

wany nie jest całkowicie przytomny albo 

gdy substancja połkni�ta ma wła�ciwo�ci 

�r�ce.  

 

W przypadku oparze� termicznych oparzo-

n� powierzchni� nale�y zanurzy� i przytrzy-

ma� przez dłu�szy czas w zimnej wodzie, 

a nast�pnie powinno przyło�y� si� jałowy 

opatrunek. Je�eli powierzchnia oparzenia jest 

du�a, nale�y post�powa� podobnie, a na-

st�pnie okry� oparzon� powierzchni� czystym 

prze�cieradłem. Na oparzenia stosowa� zim-

n� wod� lub okład z lodu, nie nakłada� kre-

mów ani tłuszczu. Gdy jest to konieczne, na-

le�y wezwa� pomoc medyczn�. 

 

W przypadku oparze� chemicznych (kwas 

lub zasada), spłuka� skór� zimn� wod� przez 

co najmniej 15 minut (gdy to mo�liwe u�y� 

prysznica). Nigdy nie neutralizowa� silnego 

kwasu siln� zasad� i silnej zasady silnym 

kwasem. Zdj�� ubranie z poparzonej cz��ci 

ciała i nało�y� jałowy opatrunek. Wezwa� 

pomoc medyczn�. 

Zasada, której nale�y przestrzega�: po wy-

padku nale�y wezwa� pomoc medyczn� 

przynajmniej kontrolnie, szczególnie, je�eli 

doszło do ska�enia oczu lub gdy nara�enie 

na substancj� chemiczn� nast�piło drog� 

oddechow� albo przez kontakt ze skór�.  
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6. Wprowadzanie w klasie 
zasad BHP 
 

6.1. Przepisy bezpiecze�stwa 
 

Aby nauczanie przepisów bezpiecze�stwa 

dało wła�ciwe wyniki, musi by� realizowane 

“w kontek�cie”. Przykłady powinny by� �ci�le 

zwi�zane z warunkami dnia codziennego 

lub z innymi sytuacjami, które uczniowie po-

strzegaj� jako autentyczne i wa�ne. Takie 

podej�cie ułatwia dyskusje na temat bezpie-

cze�stwa chemicznego, na przykład odno�nie 

potencjalnego ryzyka zwi�zanego 

z u�ywaniem produktów chemicznych w �yciu 

codziennym, z efektem dawki, oddziaływa-

niem chemikaliów na zdrowie lub �rodowisko 

naturalne.  

 

Omawianie przepisów bezpiecze�stwa nale�y 

ł�czy� z takimi do�wiadczeniami, które wyda-

j� si� by� atrakcyjne i interesuj�ce 

oraz demonstracj� eksperymentów chemicz-

nych, które ukazuj� przykłady dobrych i złych, 

po��danych oraz niepo��danych efektów 

reakcji chemicznych (np. takimi, jak te zapre-

zentowane w tabeli 1). Obszerne i dokładne 

dyskutowanie zagadnie� BHP winno by� re-

alizowane w powi�zaniu z eksperymentami, 

które s� zawarte w programie szkolnym, omi-

ja� za� nale�y przepisy, które nie odnosz� si� 

do zada� laboratoryjnych jakie wykonuj� 

uczniowie w klasie ani do �ycia codziennego. 

Ka�da informacja i działanie powinno by� 

zaplanowane oraz przeprowadzane 

wg długoterminowej strategii, której zadaniem 

jest poprowadzenie zainteresowanych 

uczniów do zdobycia „laboratoryjnego prawa 

jazdy”. 

 

6.2. Portfolio i inne techniki 
 

Wł�czenie zagadnie� BHP w ró�norodne działa-

nia laboratoryjne tworzy potrzeb� dostarczenia 

uczniom wła�ciwych, podstawowych informacji. 

W takim przypadku wydaje si� by� bardzo u�y-

tecznym i konstruktywnym tworzenie portfolio 

(zbioru) obejmuj�cego omówienie ró�norodnych 

aspektów bezpiecze�stwa odnosz�cych si� do 

substancji chemicznych i technik laboratoryjnych. 

Portfolio jest zbiorem materiałów zebranych, np. 

w segregatorze czy teczce. Powinno ono zawie-

ra� odpowiednie informacje o ka�dym ekspery-

mencie prezentowanym w klasie lub wykonywa-

nym przez uczniów samodzielnie (w laborato-

rium). Mo�e by� zorganizowane jako klasyczne 

portfolio, w którym informacje i materiały s� ze-

brane (wyci�te, skopiowane, przepisane) z ró�-

nych �ródeł albo mo�e przyjmowa� inne formy, 

np. zawiera� słownik, który b�dzie stale posze-

rzany, aby obj�� nowe terminy pojawiaj�ce si� 

wraz z nowymi do�wiadczeniami wprowadza-

nymi do programu szkolnego. Portfolio mo�e 

mie� tak�e form� broszury lub folderu zrobione-

go indywidualnie przez ka�dego ucznia. W klasie 

mog� by� równie� wywieszone odpowiednie 

plakaty, które przekazuj� w sposób obrazowy 

jednocze�nie całej grupie uczniów najwa�niejsze 

informacje zwi�zane z bezpiecze�stwem 

(np. opisuj� znaczenie piktogramów umieszcza-

nych na opakowaniach odczynników chemicz-

nych itd.). Tak�e gotowe szkice lub zdj�cia 

mog� by� istotn� cz��ci� wspólnie opraco-

wanej i wynegocjowanej z klas� strategii 

wprowadzania zasad BHP. W ka�dym przy-

padku uczniowie powinni by� zmotywowani 
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do traktowania swoich notatek i zbiorów w 

sposób twórczy tak, aby zawierały aspekty 

wykraczaj�ce poza chemi� i zagadnienia 

bezpiecze�stwa.  

 

Uczniowie mog� ponadto samodzielnie pro-

jektowa� plakaty zwi�zane z zagadnieniami 

bezpiecze�stwa, a nawet wymy�la� komiksy. 

Na rysunku 1 przedstawiono najlepsze plaka-

ty przygotowane w ramach mi�dzynarodowe-

go konkursu, w którym wzi�li udział uczniowie 

z krajów uczestnicz�cych w projekcie 

CHLASTS. Obrazuj� one nie tylko uczniow-

skie zdolno�ci twórcze i wyobra�ni�, ale tak�e 

zasad� mówi�c�, �e trwałe efekty działa� 

mo�na osi�gn�� u uczniów, gdy s� oni zaan-

ga�owani w interesuj�ce i aktywizuj�ce dzia-

łania. 

 

6.3. Wprowadzanie zagadnie� bez-
piecze�stwa i higieny pracy jako 
działania społeczno- wychowawcze 
 

Nie poleca si� prezentowania uczniom goto-

wych zasad bezpiecze�stwa jako obowi�zu-

j�cych przepisów narzuconych przez czynniki 

wy�sze (np. do bezmy�lnego przepisania do 

zeszytu). Nale�y opracowa� odpowiedni� 

strategi� informacyjn�, która przyniosłaby 

oczekiwane skutki. Uczenie si� jest zawsze 

bardziej efektywne (przynosi lepsze wyniki), 

je�li odbywa si� w przyjacielskiej i partnerskiej 

atmosferze. Obszerne przepisy, które nie były 

negocjowane z uczniami i przez nich zaapro-

bowane nie zapewniaj� po��danych zmian w 

postawach i zachowaniach.  

Z perspektywy konstruktywistycznej wydaje 

si� by� istotnym nie tylko wyja�nianie „co” jest 

wa�ne, ale „dlaczego”. Konkretne przepisy 

obowi�zuj� (s� narzucane) jako niezb�dne 

�rodki bezpiecze�stwa. W tym zadaniu po-

mocne mo�e okaza� si� zaproszenie eksper-

tów (np. ze stra�y po�arnej lub słu�by zdro-

wia, ewentualnie Sanepidu), aby podzielili si� 

swoj� wiedz� i do�wiadczeniem z uczniami. 

Inn� wa�n� metod� post�powania, pomaga-

j�c� przekaza� trosk� o zachowanie zasad 

bezpiecze�stwa, jest zastosowanie metody 

ról lub innej metody symulacyjnej. Symulacje 

mog� by� tak�e stosowane, aby pomóc 

uczniom szybko i prawidłowo rozpozna� cha-

rakterystyczne dla danych substancji zasady 

zachowania, zwroty R i S. Przykładem jest 

symulacja, która przedstawia ratowanie oso-

by, graj�cej rol� poszkodowanego w wypadku 

w laboratorium chemicznym, w którym zostało 

zanieczyszczone miejsce pracy (np. rozlane, 

rozsypane odczynniki itd.). 

 

6.3. Spotkania z ciekaw� chemi� 
 

Do�wiadczenia chemiczne s� tym elemen-

tem, który szczególnie przyci�ga uwag� ka�-

dego - nie tylko uczniów, ale i dorosłych. 

Wspaniale wi�c nadaj� si� do promocji tej 

dziedziny nauki w społecze�stwie. Trzeba 

jednak zauwa�y�, �e w przypadku wykony-

wania eksperymentów chemicznych poza 

normalnym tokiem nauki: czy to w postaci 

zaj�� koła zainteresowa�, czy w trakcie ró�-

nego rodzaju pokazów, np. dla uczniów ni�-

szego szczebla edukacji, czy dla społeczno-

�ci lokalnej w ramach tzw. Dni Otwartych 

Szkoły, wyst�puje bardzo specyficzna sytu-

acja. W obu przypadkach  nauczyciel stara 

si� proponowa� do�wiadczenia efektowne, 

rzadko wykonywane, zaskakuj�ce, przy u�y-
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ciu wi�kszych ni� normalnie obj�to�ci reagu-

j�cych substancji. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie te czynniki w znacz�cy sposób 

zwi�kszaj� ryzyko wypadku. Tak�e u�piona 

czasami czujno�� nauczyciela na zaj�ciach 

kółka chemicznego, gdy ma do czynienia z 

mniejsz� ni� zwykle liczb� uczniów, przy jed-

nocze�nie wy�szym poziomie wiedzy i umie-

j�tno�ci, przyczyni� si� mo�e do zwi�kszenia 

zagro�enia. Nie jest wyj�tkiem zwi�kszona 

niesubordynacja uczestników zaj��, zwi�zana 

ze swoi�cie pojmowan� „ciekawo�ci� �wiata”. 

Szczególnie zainteresowana chemi� młodzie� 

samodzielnie próbuje modyfikowa� otrzymane 

od prowadz�cego instrukcje do do�wiadcze�, 

znacznie cz��ciej ni� czyni to ogół klasy, 

co wymaga wyt��onej i stale napi�tej uwagi 

ze strony nauczyciela. Bywa, �e w�ród 

uczestników zaj�� pozalekcyjnych wytwarza 

si� swoista moda, która mo�e poci�ga� za 

sob� niebezpieczne skutki. Mo�na usłysze� 

wypowiedzi typu: „A nam to wolno wchodzi� 

samym na zaplecze”, „My pracujemy 

z substancjami niebezpiecznymi”, „Do�wiad-

czony chemik utrzyma w dłoni szkło 

o temperaturze 70°C” itd. Zadaniem prowa-

dz�cego zaj�cia jest ograniczanie tego typu 

zachowa� przy jednoczesnym tworzeniu wła-

�ciwej kultury laboratoryjnej w trosce 

o zdrowie własne i innych tak, by uczniowie 

nie wstydzili si� zakłada� nietwarzowych oku-

larów ochronnych, zapinali fartuchy, mimo �e 

zasłaniaj� one strój, nad doborem którego 

sp�dzili w domu godzin� przed wyj�ciem 

do szkoły i by do głowy im nie przyszło wyle-

wanie do zlewu zwi�zków ołowiu, a czyszcz�c 

w domu zatłuszczon� patelni�, nie poddali si� 

sile reklamy i zamiast od razu pola� j� du�� 

ilo�ci� detergentu, najpierw wytarli j� papie-

rowym r�cznikiem. 

Rysunek 1. Przykłady najlepszych 
plakatów, które zwyci��yły w 

konkursie CHLASTS. 
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„Journal of Chemical Education”1 opublikował 

par� lat temu artykuł opisuj�cy najbardziej 

niebezpieczne szkolne eksperymenty che-

miczne, które jednocze�nie nale�� do najcz�-

�ciej  wykonywanych w czasie tzw. spotka� z 

ciekaw� chemi� lub innych tego typu przed-

si�wzi��. Nale�� do nich: 

 

� reakcja KMnO4 ze st��onym H2SO4 

(wulkan manganianowy, burza 

w kieliszku); 

� reakcja H2O2 z acetonem; 

� spalanie sproszkowanego glinu 

w ciekłym tlenie; 

� zimne ognie przygotowywane 

w mieszaninie CCl4 i CS2. 

 

Autor cytowanego opracowania sugeruje za-

niechanie ich stosowania.  

Ponadto szczególn� ostro�no�� nale�y za-

chowa� przy pokazie do�wiadcze�, takich jak: 

� fontanna chemiczna (amoniakalna 

lub chlorowodorowa); 

� reakcja metali alkalicznych z wod�, 

podpalanie wytwarzaj�cego si� wodo-

ru; 

� reakcja cynku z Al(NO3)3 lub AlCl3; 

� pokazy z gazami kriogenicznymi; 

� reakcja Fe2O3 z Al (tworzenie termitu); 

� rozkład NI3; 

� spalanie magnezu i innych metali; 

� reakcje z udziałem chloranów(V); 

� reakcja magnezu lub �elaza z kwiatem 

siarczanym;  

� fosfor przechowywany w CS2.  

 

                                                 
1 G. M. Bodner, Lecture Demonstration Accidents from 
Which We Can Learn, “J. Chem. Educ.”, vol. 62, no 12, 1985, 
s. 1105-1107. 

Opisy kilku przykładów ciekawych do�wiad-

cze�, w których nacisk poło�ony został na 

niezb�dne zasady bezpiecze�stwa,  zawarte 

zostały w zał�czniku 8. Zadaniem ka�dego 

nauczyciela chemii jest dbanie o to, 

by wizerunek chemika w dziurawym, rozwia-

nym (?!) fartuchu, z osmolon� wybuchem 

twarz� i zawsze poplamionymi dło�mi zacz�ł 

powoli zanika� w �wiadomo�ci społecznej. 

Niech chemik b�dzie postrzegany (za przy-

kładem nauczyciela i jego uczniów) jako oso-

ba szczególnie dbaj�ca o bezpiecze�stwo, 

zdrowie swoje i innych oraz stan �rodowiska 

naturalnego. 
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Tabela 1. Przykłady do�wiadcze� oraz zagro�enia zwi�zane z ich wykonywaniem 

 

Zagadnienie Zagro�enie Pokaz 

Pal�cy si� 
metal 

Pal�cych si� 
metali nie wolno 
gasi� wod�  

Nasyp gar�� magnezu na płytk� ceramiczn�. Pokaz wykonuj na 
zewn�trz, z dala od budynku. Włó� iskrownik do magnezu i zapal 
go. Gdy magnez zapali si� płomieniem, rozpyl/nalej na niego 
wod� za pomoc� tryskawki z du�ej odległo�ci. Zobaczysz, �e 
płomie�, zamiast gasn�� stanie si� bardziej intensywny. 

St��one 
kwasy i 
zasady 

St��one kwasy i 
zasady denaturu-
j� (niszcz�) 
białko m.in. 
ludzkiej skóry 

Umie�� kilka kropli st��onego kwasu solnego lub st��onej zasady 
sodowej w probówce zawieraj�cej mleko. Zobaczysz, �e pod 
wpływem kwasu białko zawarte w mleko koaguluje, a pod wpły-
wem zasady ulega hydrolizie. Zawarto�� obu próbówek po reakcji 
wygl�da raczej niesmacznie.   

Kwas azo-
towy(V) 

Kwas azoto-
wy(V) wykazuje 
działanie �r�ce 
na skór�, wywo-
łuj�c na niej 
br�zowe plamy 

Dodaj kilka kropel kwasu azotowego(V) do probówki zawieraj�-
cej mleko. Zobaczysz jak po pewnym czasie skoagulowane białko 
przyjmuje barw� pomara�czowo-br�zow�.  Przyczyn� tego jest 
nitrowanie aromatycznych aminokwasów wyst�puj�cych w mle-
ku. 

Wlewanie wody 
do kwasu 
(zwłaszcza siar-
kowego(VI)) 
prowadzi do 
rozpryskiwania i 
kipienia 

Wlej 20 cm3 kwasu siarkowego(VI) do kolby okr�głodennej 
o pojemno�ci 500 cm3. Kolb� zaopatrz w odprowadzenie wyrów-
nuj�ce ci�nienie. Dodaj szybko 20 cm3 wody. Zobaczysz, jak 
mieszanina kipi i rozpryskuje. 

Woda i 
st��ony 
kwas 

Wlewanie kwa-
su do wody 
(zwłaszcza siar-
kowego(VI)) 
powoduje 
znaczne ogrza-
nie si� miesza-
niny 

Mał� zlewk� z cienkiego polistyrenu zawieraj�c� 20 cm3 wody 
wstaw  do szklanej zlewki o pojemno�ci 1 dm3.  Szybko dodaj 20 
cm3 st��onego kwasu siarkowego (VI). Roztwór stanie si� tak 
gor�cy, �e zlewka z polistyrenu stopi si� i roztwór wyleje si� do 
szklanej zlewki. 

St��ony kwas 
siarkowy(VI) 
odci�ga wod� 

Dodaj par� kropel st��onego kwasu siarkowego(VI) do probówki 
zawieraj�cej cukier. Kwas rozkłada sacharoz�, pochłaniaj�c wo-
d�. Cukier staje si� czarny w wyniku powstawania w�gla pier-
wiastkowego. 

Kwas siar-
kowy(VI) 

Kwas siarko-
wy(VI) niszczy 
ubrania 

Nalej par� kropel st��onego kwasu siarkowego(VI) na kł�bek 
waty albo na kawałek bawełnianej szmatki. Zobaczysz, jak kwas 
rozkłada bawełn�. 

 

 

 

 

 

 

 



Zał�czniki (patrz folder „zał�czniki”) 

 

 

Zał�cznik 1. Regulamin pracowni chemicznej. 

 

Zał�cznik 2. Zasady dobrej praktyki laboratoryjnej podczas wykonywania podstawowych czyn-

no�ci w laboratorium chemicznym. 

 

Zał�cznik 3. Wskazówki dla nauczycieli przygotowuj�cych do�wiadczenia chemiczne. 

 

Zał�cznik 4. Wykaz niekompatybilnych substancji chemicznych. 

 

Zał�cznik 5. Zwroty zagro�enia „R” i zwroty bezpiecze�stwa „S”. Symbole zagro�enia. 

 

Zał�cznik 6. Wykaz odczynników u�ywanych w szkołach wraz z symbolami zagro�enia i zwro-

tami R i S. 

 

Zał�cznik 7. Protokół kontroli warunków bezpiecze�stwa w laboratorium.  

 

Zał�cznik 8. Magiczne do�wiadczenia. 

 

Zał�cznik 9. Spis aktów prawnych maj�cych zastosowanie przy prowadzeniu zaj�� laboratoryj-

nych.  

 


