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Bezpłatne zajęcia dla 
uczniów szkół średnich 
przygotowujących się 
do egzaminu 
maturalnego z 

chemii



Zajęcia obejmą 
20 spotkań, z których 
każde  będzie trwało 
ok. 100 min (łącznie 
ok. 40 godzin zajęć). 

Obecność na zajęciach kursanta jest 
obowiązkowa.
Rejestracja uczestnictwa w kursie 
następuje przez wypełnienie 
formularza na stronie 
www.uczestnicy.pl.   

http://www.uczestnicy.pl/


Zajęcia z chemii 
będą realizowane 
w ramach dwóch 
grup zajęciowych

• Kursant może wybrać 
tylko jedną z grup.



Prowadząca

Mgr Małgorzata Sęczkowska

Od 4 lat prowadzi zajęcia dla maturzystów w Stowarzyszeniu Młodych 
Naukowców. Nauczyciel chemii. Doktorantka. Pracownik Wydziału 
Chemii UMCS. 

• Grupa I zajęcia w soboty od 9.00

• Grupa II zajęcia w soboty od 11.00

Uczestnik może zapisać się tylko na jedną z dwóch grup 
zajęciowych. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia 
grup w przypadku braku dostatecznej ilości chętnych. 

Pani mgr Małgorzata Sęczkowska to doświadczony nauczyciel chemii 
posiadający przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w pracy 

z młodzieżą i studentami.



L.p. Termin zajęć Zagadnienia (prowadzący może zmienić temat zajęć)

1. 18.11.2017 Organizacja zajęć. Budowa atomu.

2. 25.11.2017 Wiązania chemiczne.

3. 02.12.2017 Tlenki, wodorotlenki, kwasy, zasady, sole.

4. 09.12.2017 Podstawowe prawa chemiczne.

5. 16.12.2017 Roztwory, przeliczanie stężeń.

6. 13.01.2018 Rozpuszczalność.

7. 20.01.2018 Alkany, alkeny, alkiny.

8. 27.01.2018 Benzen, aromaty, ropa naftowa.

9. 03.02.2018 Alkohole jedno- i wielowodorotlenowe, fenol.

10. 10.02.2018 Aldehydy, ketony i kwasy karboksylowe.

Program kursu



L.p. Termin zajęć Zagadnienia (prowadzący może zmienić temat zajęć)

11. 17.02.2018 Estry, aminy, amidy.

12. 24.02.2018 Izomeria optyczna, Związki wielofunkcyjne.

13. 03.03.2018 Cukry, Aminokwasy, białka.

14. 10.03.2018 Szybkość reakcji.

15. 17.03.2018 Efekty energetyczne reakcji.

16. 24.03.2018 Procesy równowagowe.

17. 07.04.2018 Proces dysocjacji.

18. 14.04.2018 Teorie kwasowo-zasadowe, jonowa interpretacja procesów zachodzących w 

roztworach.

19. 21.04.2018 Procesy zachodzące z wymianą elektronów. Elektrochemia.

20. 28.04.2018 Próbny egzamin maturalny.

Program kursu



Obowiązki 
kursanta

• Zachęcamy aby kursanci posiadali 
notatnik i długopis do robienia 
notatek z zajęć;

• Podręcznik do chemii (obojętnie 
jakiego wydawcy) będzie mile 
widziany i pomoże we wspólnej 
nauce;

• Kursant powinien zachowywać się na 
zajęciach w taki sposób aby nie 
przeszkadzać kolegom i 
prowadzącemu;

• Spóźnianie się na zajęcia rozprasza 
grupę, staraj się tego nie robić.

Prowadzący może wykreślić kursanta z 
zajęć w przypadku uciążliwego 
zachowania lub nie stosowania się do 
zaleceń prowadzącego. 



Prawa kursanta

• Kursant ma prawo zadawać pytania i oczekiwać na nie 
odpowiedzi. Musi jednak pamiętać, że prowadzący to nie 
chodząca Wikipedia i nie na każde pytanie będzie w stanie 
odpowiedzieć;

• Kursant ma prawo opuścić zajęcia w każdej chwili bez 
podania powodu jednak z zachowaniem ciszy i nie 
przeszkadzając kolegom i prowadzącemu;

• Kursant ma prawo bez żadnych konsekwencji zrezygnować z 
udziału w kursie zgodnie za zapisami zawartymi w umowie 
uczestnictwa w kursie. 



Lokalizacja zajęć:
Sala szkoleniowa SMN al. Racławickie 24



Jak się zarejestrować?

Udział w wydarzeniu należy zgłosić za pośrednictwem strony:
http://www.uczestnicy.pl/view_organizer_profile/stowarzyszenie-mlodych-naukowcow .

Po zarejestrowaniu się za pośrednictwem platformy http://www.uczestnicy.pl/ prosimy o
pobranie ze strony www.ssnp.org.pl UMOWY UCZESTNICTWA W BEZPŁATNYM KURSIE.
Umowę należy wypełnić drukowanymi literami. Wypełnioną i podpisaną umowę Uczestnik
dostarcza na pierwsze zajęcia w dwóch egzemplarzach.
W przypadku, gdy Uczestnik nie ukończył 18 roku życia umowę podpisuje OPIEKUN
PRAWNY. Niedostarczenie umowy, lub dostarczenie umowy niewłaściwie wypełnionej
uznaje się za rezygnację z udziału w kursie. Uczestnik może zgłosić chęć uczestnictwa w
zajęciach z chemii w grupie I lub II. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w obu grupach
Organizator skreśla uczestnika z listy rekrutacyjnej w obu wydarzeniach. Rejestracja trwa do
wyczerpania miejsc.

http://www.uczestnicy.pl/view_organizer_profile/stowarzyszenie-mlodych-naukowcow
http://www.uczestnicy.pl/
http://www.ssnp.org.pl/




Bądź na bieżąco!!! 
www.facebook.com/smnorg/

http://www.facebook.com/smnorg/
http://www.facebook.com/smnorg/
http://www.facebook.com/smnorg/

