
Szybka powtórka 
przed maturą

CHEMIA



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

z chemii
* Uczestnik ponosi koszt opłaty administracyjnej 
w kwocie 99,00 zł. 



Program kursu Lp. Termin zajęć Planowana tematyka zajęć Liczba godzin

1 6.03.2020

Budowa atomu.

Wiązania chemiczne.

Tlenki, wodorotlenki, kwasy, zasady, sole.

3

2 13.03.2020

Podstawowe prawa chemiczne.

Roztwory, przeliczanie stężeń.

Rozpuszczalność.

3

3 20.03.2020

Alkany, alkeny, alkiny.

Benzen, aromaty, ropa naftowa.

Alkohole jedno- i wielowodorotlenowe, fenol.

Aldehydy, ketony i kwasy karboksylowe.

3

4 27.03.2020

Aldehydy, ketony i kwasy karboksylowe.

Estry, tłuszcze, hydroksykwasy, izomeria optyczna.

Aminy, amidy, aminokwasy, białka.

Cukry.

3

5 3.04.2020

Szybkość reakcji.

Efekty energetyczne reakcji.

Procesy równowagowe.

3

6 17.04.2020 

Proces dysocjacji.

Teorie kwasowo-zasadowe.

Jonowa interpretacja procesów zachodzących w 

roztworach.

3

7 24.04.2020
Procesy zachodzące z wymianą elektronów

Elektrochemia.
3

Organizatorzy zastrzegają sobie 
prawo do modyfikacji terminów 
i tematów zajęć, o czym 
kursanci zostaną powiadomieni 
z wyprzedzeniem. 

Zajęcia będą odbywały się 
w piątki od godz. 16.00 w 
Sali szkoleniowej 
Stowarzyszenia Młodych 
Naukowców przy al. 
Racławickich 24 w Lublinie



Lokalizacja zajęć:
Sala szkoleniowa SMN al. Racławickie 24



Jak zapisać się na kurs?
Po pierwsze: polajkuj profil na fb Stowarzyszenia Młodych Naukowców oraz udostępnij post Stowarzyszenia o 
„szybkiej powtórce przed maturą z chemii” na fb (opcjonalne). Osoby, które udostępnią post będą miały 
pierwszeństwo w kolejności kwalifikowania się do udziału w kursie. 

Po drugie: Zapoznaj się z umową uczestnictwa w kursie. Jeśli ją akceptujesz przejdź do kolejnego punktu.

Po trzecie: zarejestruj uczestnictwo w kursie na stronie:
https://drive.google.com/open?id=1ZBvEbO5_igOeAAsjQzMsExYUXIE-Xwz0fINHFjemp8s

Po czwarte: dokonaj płatności zgodnie z instrukcją w umowie. 

OCZEKUJ WIADOMOŚĆI NA WSKAZANY ADRES E-MAIL z informacją o zakwalifikowaniu na kurs. Wiadomość 
zostanie przesłana w terminie do 5 marca 2020 r. 

Po piąte: jeśli się zakwalifikowałeś do uczestnictwa w kursie, wydrukuj dokumenty (umowa, oświadczenia), 
wypełnij je czytelnie i podpisz. 

Po szóste: Z kompletem dokumentów zapraszamy na zajęcia ☺

https://drive.google.com/open?id=1ZBvEbO5_igOeAAsjQzMsExYUXIE-Xwz0fINHFjemp8s


W razie pytań możesz skontaktować się z nami za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
kontakt@naukowcy.org.pl

mailto:kontakt@naukowcy.org.pl




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

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

