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1. WSTĘP 

Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.): 

• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania 

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu 

• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej 
i części praktycznej egzaminu. 

Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą 
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia 
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej 
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. 

Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu 
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych. 
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części 
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego 
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami 

oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-

wyposazenie-osrodkow/informatory). 

Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. 

 

 

 

 

 

 



2. INFORMACJE O ZAWODZIE

2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie 
W zawodzie technik analityk wyodrębniono dwie kwalifikacje: 

Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 

CHM.03 Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych 

CHM.04 Wykonywanie badań analitycznych. 

2.2 Zadania zawodowe 
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik analityk powinien być przygotowany do wykonywania zadań 
zawodowych:  

1) w zakresie kwalifikacji CHM.03. Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych:

a) dobierania sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do badań analitycznych,

b) pobierania i przygotowywania próbek do badań w laboratorium analitycznym;

2) w zakresie kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych:

a) prowadzenia badań analitycznych surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych,

b) prowadzenia badań bioanalitycznych,

c) prowadzenia badań środowiskowych.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie 
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik analityk jest realizowane w technikum o okresie nauczania 5 lat. 

Możliwe jest prowadzenie kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub na kursach umiejętności zawodowych. 
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

Kwalifikacja CHM.03. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań 
analitycznych 

3.1 Przykłady  zadań do części pisemnej egzaminu 
1. Część pisemna egzaminu

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji 

3.1.1.CHM.03.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych 

4) stosuje się do informacji przedstawionych na znakach
zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony 
przeciwpożarowej oraz sygnałów alarmowych 

Przykładowe zadanie 1. 

Który znak informuje o nakazie stosowania ochrony twarzy? 

A. B. C. D. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane 
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).
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3.1.2. CHM.03.2. Podstawy stosowania metod pomiarowych 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.2. Podstawy stosowania metod pomiarowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny zgodności
podczas realizacji zadań zawodowych 

3) rozpoznaje oznaczenie normy międzynarodowej,
europejskiej i krajowej 

Przykładowe zadanie 2. 

Polska Norma wprowadzająca Normę Europejską oznaczona jest symbolem 

A. PN - ISO 
B. DIN - EN 
C. UE - PN 
D. PN - EN 

Odpowiedź prawidłowa: D 

3.1.3.CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi 
w laboratorium analitycznym 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium 

analitycznym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) wykonuje prace związane z obsługą i konserwacją
infrastruktury technicznej laboratorium analitycznego 

1) rozróżnia rodzaje instalacji w laboratoriach analitycznych

Przykładowe zadanie 3. 

Na rysunku przedstawiono pulpit sterowniczy dygestorium. 

Cyfrą 1 oznaczono zawór instalacji 

A. wodnej. 
B. gazowej.  
C. próżniowej. 
D. elektrycznej. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium 

analitycznym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) dobiera wyposażenie pomiarowe i pomocnicze
stosowane w laboratorium analitycznym 

2) sporządza zapotrzebowanie na wyposażenie pomiarowe
i pomocnicze oraz odczynniki chemiczne stosowane 
w pracach analitycznych 

Przykładowe zadanie 4. 

Który zestaw sprzętu laboratoryjnego należy dobrać do sporządzenia 250 cm3 roztworu azotanu(V) srebra(I) o stężeniu 0,1 

mol/dm3 mając do dyspozycji stały AgNO3 (M=170 g/mol)? 

A. Waga laboratoryjna, łyżka do odczynników, bagietka, kolba stożkowa o pojemności 250 cm3, zlewka o pojemności  

250 cm3, tryskawka. 

B. Waga laboratoryjna, naczynko wagowe, łyżka do odczynników, cylinder miarowy o pojemności 250 cm3, zlewka 

o pojemności 250 cm3.

C. Waga laboratoryjna, naczynko wagowe, łyżka do odczynników, kolba miarowa o pojemności 250 cm3, lejek do kolby, 

zlewka pomocnicza, bagietka, pipetka wkraplająca. 

D. Kolba miarowa o pojemności 250 cm3, lejek do kolby, pipeta wielomiarowa o pojemności 25 cm3, gruszka do pipety, 

zlewka pomocnicza, tryskawka, bagietka, pipetka wkraplająca. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium 

analitycznym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) klasyfikuje odczynniki chemiczne ze względu na ich
czystość, jakość i zastosowanie w procesach analitycznych 

1) stosuje zasady klasyfikacji odczynników chemicznych ze
względu na ich czystość, jakość i zastosowanie 
w procesach  analitycznych 

Przykładowe zadanie 5. 

Analizie poddano odczynnik chemiczny – azotan(V) ołowiu(II). Wyniki analizy oraz wymagania jakie powinien spełniać 

badany odczynnik w zależności od gatunku zapisano w tabeli: 

Z informacji zawartych w tabeli wynika, że badany azotan(V) ołowiu(II) jest 

A. czysty.  

B. techniczny. 

C. czysty do analizy. 

D. chemicznie czysty. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Wymagania 
Wyniki 
analizy Rodzaj badania 

Gatunki 

ch.cz. cz.d.a. cz. 

zawartość Pb(NO3)2, % 
nie mniej niż 

99,5 99 98,5 99,2 

zawartość substancji nierozpuszczalnych, % 
nie więcej niż 

0,005 0,005 0,02 0,002 

zawartość chlorków (Cl-), % 
nie więcej niż 

0,001 0,002 0,005 0,0018 

zawartość miedzi (Cu2+), % 
nie więcej niż 

0,0005 0,0005 0,001 0,0001 

zawartość żelaza (Fe3+), % 
nie więcej niż 

0,0005 0,001 0,003 0,0002 

zawartość wapnia (Ca2+), % 
nie więcej niż 

0,01 0,02 0,04 0,012 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium 

analitycznym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) klasyfikuje odczynniki chemiczne ze względu na ich
czystość, jakość i zastosowanie w procesach analitycznych 

3) dobiera odczynniki chemiczne do określonych prac
analitycznych 

Przykładowe zadanie 6. 

Do nastawienia miana roztworu azotanu(V) srebra(I) jako substancji podstawowej należy użyć 

A. chlorku sodu. 

B. węglanu sodu. 

C. siarczanu(VI) sodu. 

D. wodorotlenku sodu. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium 

analitycznym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) przygotowuje zestawy sprzętu laboratoryjnego
i odczynników chemicznych do wykonania prac 
analitycznych  

1) montuje zestawy sprzętu laboratoryjnego do wykonania
prac analitycznych 

Przykładowe zadanie 7. 

W laboratorium analitycznym zmontowano zestaw sprzętu laboratoryjnego składający się z czaszy grzejnej, kolby 

okrągłodennej, chłodnicy, statywu metalowego i łap. Zmontowany zestaw służy do  

A. destylacji frakcjonowanej. 

B. ekstrakcji w układzie ciecz-ciało stałe. 

C. destylacji pod zmniejszonym ciśnieniem. 

D. ogrzewania cieczy pod chłodnicą zwrotną. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium 

analitycznym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) ocenia stan techniczny wyposażenia pomiarowego
i pomocniczego stosowanego w laboratorium analitycznym 

3) wskazuje zasady konserwacji i przechowywania sprzętu
laboratoryjnego 

Przykładowe zadanie 8. 

Nieużywaną elektrodę kombinowaną, stosowaną do pomiarów pH roztworów, należy przechowywać 

A. w roztworze białka. 
B. w wodzie destylowanej. 
C. w roztworze chlorku potasu o stężeniu 3 mol/dm3. 
D. w roztworze kwasu fluorowodorowego o stężeniu 4%. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium 

analitycznym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) gospodaruje odczynnikami chemicznymi i odpadami
w laboratorium analitycznym 

1) wskazuje zasady znakowania, przechowywania
i magazynowania odczynników chemicznych 

Informacja do zadania 9 – fragment etykiety odczynnika chemicznego 

Przykładowe zadanie 9. 
Na etykietach odczynników chemicznych sklasyfikowanych jako niebezpieczne znajdują się kody składające się z jednej 
litery i trzech cyfr. Która litera występuje w zwrotach wskazujących środki ostrożności?  

A. H 
B. C 
C. P 
D. W 

Odpowiedź prawidłowa: C 

  Azotan(V) srebra(I) 

AgNO3

cz.d.a. 

100 g 

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 
uszkodzenia oczu, H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując 
długotrwałe skutki, P273 Unikać uwolnienia do środowiska, P280 Stosować rękawice 
ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy, P301 + P330 + P331 W PRZYPADKU 
POŁKNIĘCIA wypłukać usta, NIE wywoływać wymiotów, P305 + P351 + P338 W 
PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć 
soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 
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3.1.4. CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych 
do badań analitycznych 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań 

analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) wyjaśnia zjawiska fizyczne, chemiczne i fizykochemiczne
zachodzące podczas oczyszczania i rozdzielania substancji 
ora w procesach wytwarzania preparatów chemicznych 
metodami laboratoryjnymi 

1) identyfikuje zjawiska zachodzące podczas procesów
oczyszczania i rozdzielania substancji, takie jak 
krystalizacja, ekstrakcja, sublimacja, destylacja, 
chromatografia, strącanie i oddzielanie osadów od 
roztworów 

Przykładowe zadanie 10. 

Procesem polegającym na przeprowadzeniu substancji stałej, np. jodu bezpośrednio w stan gazowy z pominięciem fazy 
ciekłej jest 

A. topnienie. 
B. sublimacja. 
C. resublimacja. 
D. rekrystalizacja. 

Odpowiedź prawidłowa: B 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań 

analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) prowadzi procesy związane z oczyszczaniem
i rozdzielaniem substancji 

3) wykonuje obliczenia związane z procesami oczyszczania
i rozdzielania substancji 

Przykładowe zadanie 11. 
2 dm3 acetonu o gęstości 0,83 g/cm3 i czystości 90% masowych poddano oczyszczaniu w procesie destylacji. Otrzymano 
1,8 dm3 destylatu o gęstości 0,79 g/cm3. Straty acetonu w procesie destylacji wyniosły 

A. 10 g 
B. 72 g 
C. 200 g 
D. 238 g 

Odpowiedź prawidłowa: B 

12



Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań 

analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) wytwarza preparaty chemiczne metodami
laboratoryjnymi 

2) określa na podstawie procedury typy reakcji
chemicznych zachodzących podczas otrzymywania 
preparatów chemicznych 

Przykładowe zadanie 12. 

Podczas otrzymywania tlenku magnezu przez prażenie węglanu magnezu zachodzi reakcja 

A. analizy. 
B. syntezy.  
C. wymiany. 
D. utleniania-redukcji. 

Odpowiedź prawidłowa: A 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań 

analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) wytwarza preparaty chemiczne metodami
laboratoryjnymi 

6) oblicza wydajność procesu otrzymywania preparatu
chemicznego 

Przykładowe zadanie 13. 

Ile g węglanu wapnia należy poddać prażeniu, aby otrzymać 140 g tlenku wapnia zakładając, że reakcja zachodzi z 90% 
wydajnością? 

A. 280,0 g 
B. 277,8 g 
C. 250,0 g 
D. 237,5 g 

MCa = 40 g/mol;  MC = 12 g/mol;  MO = 16 g/mol 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań 

analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) ocenia jakość substancji i preparatów chemicznych 2) bada właściwości fizykochemiczne preparatu

Przykładowe zadanie 14. 

Na filmie przedstawiono pomiar 
A. gęstości. 
B. lepkości. 
C. temperatury wrzenia. 
D. współczynnika załamania. 

Odpowiedź prawidłowa: A 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań 

analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) przygotowuje roztwory o różnych stężeniach 1) wykonuje obliczenia związane z przygotowaniem
roztworów o określonym stężeniu procentowym masowym 
(m/m), masowo-objętościowym (m/V) i objętościowym (V/V) 

Przykładowe zadanie 15. 

Do przygotowania 250 g roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 5% (m/m) należy użyć 

A. 12,5 g CuSO4 i 230,47 g wody destylowanej. 

B. 19,53 g CuSO4 i 237,5 g wody destylowanej. 

C. 12,5 g CuSO4
.5H2O i 237,5 g wody destylowanej. 

D. 19,53 g CuSO4
.5H2O i 230,47 g wody destylowanej. 

MCu = 64 g/mol;  MS = 32 g/mol;  MO = 16 g/mol;  MH = 1 g/mol 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań 

analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) przygotowuje roztwory o różnych stężeniach 2) wykonuje obliczenia związane z przygotowaniem
roztworów o określonym stężeniu molowym 

Przykładowe zadanie 16. 

Dysponując odważką analityczną zawierającą 0,25 mola NaOH można przygotować 

A. 500 cm3 roztworu o stężeniu 0,05 mol/dm3 
B. 500 cm3 roztworu o stężeniu 0,25 mol/dm3 
C. 250 cm3 roztworu o stężeniu 1,00 mol/dm3 

D. 250 cm3 roztworu o stężeniu 0,10 mol/dm3 

Odpowiedź prawidłowa: C 

3.1.5. CHM.03.5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) dobiera narzędzia i przyrządy do pobierania próbek
substancji gazowych, ciekłych i stałych 

2) opisuje narzędzia i przyrządy do pobierania próbek
cieczy, ciał stałych i gazów. 

Przykładowe zadanie 17. 

(…) Do pobierania próbek powietrza służą tzw. pipety próżniowe. Są to szklane lub metalowe rury o różnych 

objętościach, zakończone kranami na szlif lub teflonowymi albo wężami gumowymi z zaciskiem (… ) 

Który rysunek przedstawia przyrząd opisany w ramce? 

A.   B. C. D. 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) dobiera metody i techniki przygotowania próbek do
badań analitycznych 

2) określa metody i techniki przygotowania próbek do
badań analitycznych 

Przykładowe zadanie 18. 

Jednym z etapów przygotowania próbki węgla kamiennego do oznaczenia zawartości siarki jest 

A. odpylanie. 
B. schładzanie. 
C. konserwacja. 
D. mineralizacja. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) przeprowadza operacje i procesy jednostkowe związane
z przygotowaniem próbek do badań analitycznych 

1) określa operacje związane z przygotowaniem próbek do
badań analitycznych 

Przykładowe zadanie 19. 

Którą operację związaną z przygotowaniem próbki stałej do badań analitycznych przedstawiono na filmie? 
A. Mielenie. 
B. Mieszanie. 
C. Wirowanie. 
D. Homogenizację. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) pobiera próbki do badań analitycznych w warunkach
terenowych, stacjonarnych i procesu technologicznego 

6) określa wielkość i liczbę pobieranych próbek

Przykładowe zadanie 20. 

Minimalna liczba próbek pierwotnych, które należy pobrać z partii węgla kamiennego o masie do 1000 t 
wynosi 32. Jeżeli masa partii wynosi powyżej 1000 t liczbę próbek (n) oblicza się ze wzoru: 

            M - masa badanej partii węgla; t 

Liczbę próbek wyliczoną ze wzoru zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. 

Na podstawie informacji zawartych w ramce, określ liczbę próbek pierwotnych, które należy pobrać z partii węgla 
kamiennego o masie 1700 t. 

A. 32 
B. 34 
C. 42 
D. 55 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) przygotowuje reprezentatywne próbki do badań
analitycznych 

1) rozróżnia sprzęt i materiały do przygotowania
reprezentatywnych próbek do badań analitycznych 

Przykładowe zadanie 21. 

Rysunek przedstawia  

A. liofilizator do usuwania wody z próbek mazistych. 

B. dzielnik obrotowy do zmniejszania próbek stałych. 

C. homogenizator do ujednolicania materiałów ciastowatych. 

D. przesiewacz do oznaczania składu ziarnowego substancji sypkich. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) utrwala pobrane próbki laboratoryjne 2) dobiera naczynia do przechowywania próbek

Przykładowe zadanie 22. 

Naczynia do pobierania i przechowywania próbek ciekłych, przeznaczonych do oznaczenia zawartości krzemionki 
powinny być wykonane  

A. ze szkła sodowego. 
B. ze szkła kwarcowego. 
C. z tworzyw sztucznych. 
D. z materiałów nieprzeźroczystych. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

3.1.6. CHM.03.6. Język obcy zawodowy 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.6. Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym 
realizację czynności zawodowych w zakresie tematów 
związanych: 
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie 
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie: 
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do
realizacji czynności zawodowych 
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych 
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych 
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 23. 

Napis na etykiecie odczynnika chemicznego „pure for analysis” informuje, że odczynnik ten jest 

A. czysty. 
B. ekstra czysty. 
C. czysty do analizy. 
D. chemicznie czysty. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.6. Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego 
nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku 
obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację 
zadań zawodowych: 
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, 
instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje), 
artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka 
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje 
obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową) 

4) układa informacje w określonym porządku

Przykładowe zadanie 24. 

Wskaż nazwy reagentów 1, 2, 3 reakcji: 

SO3(g) + H2O(l) →H2SO4(aq) 
 1   2   3 

A. 1 – sulphur(VI) oxide, 2 – water, 3 – sulphuric(VI) acid 
B. 1 – sulphuric(VI) acid, 2 – water, 3 – sulphur(VI) oxide 
C. 1 – sulphur(VI) oxide, 2 – water, 3 – sulphuric(IV) acid 
D. 1 – sulphur(IV) oxide, 2 – water, 3 – sulphuric(IV) acid 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.1.7. CHM.03.7. Kompetencje personalne i społeczne 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.7. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania 4) przewiduje konsekwencje niewłaściwego wykonywania
czynności zawodowych na stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi substancjami 
i niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń na 
stanowisku pracy 

Przykładowe zadanie 25. 

Na etykiecie chlorku amonu znajduje się zwrot H319 oraz piktogram przedstawiony na rysunku. 

Z powyższych informacji wynika, że brak ostrożności podczas pracy z odczynnikiem może spowodować 

A. pożar. 
B. korozję metali. 
C. uwolnienie toksycznych gazów. 
D. podrażnienie i zaczerwienienie oczu. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

3.1.8. CHM.03.8. Organizacja pracy małych zespołów 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.8. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) dobiera osoby do wykonywania przydzielonych zadań 1) analizuje umiejętności i kompetencje poszczególnych
członków zespołu 

Przykładowe zadanie 26. 

Osoba, której powierzono nastawianie miana roztworu manganianu(VII) potasu na szczawian sodu powinna wykazać się 
umiejętnością   

A. miareczkowania. 
B. sączenia osadów. 
C. montażu aparatury do destylacji. 
D. obsługi spektrofotometru UV-Vis. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.2 Przykład  zadania do części praktycznej egzaminu 
2. . Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji CHM.03. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań
analitycznych jest przeprowadzana według modelu D i trwa 180 minut.

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu 

Do laboratorium analitycznego dostarczono próbkę kaszy gryczanej o masie 0,5 kg w celu wykonania oznaczenia zawartości wody 

i białka. Na podstawie zamieszczonej w arkuszu dokumentacji zaplanuj czynności związane z przygotowaniem próbki kaszy do 

badań oraz przygotowaniem sprzętu i odczynników chemicznych niezbędnych do wykonania oznaczeń.  

W tym celu: 

- uzupełnij dokumentację związaną z pobieraniem i przygotowaniem próbki do badań; 

- sporządź wykaz sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonania oznaczenia zawartości wody metodą bezpośredniego 

suszenia;  

- sporządź wykaz odczynników chemicznych niezbędnych do wykonania oznaczenia zawartości białka metodą Kjeldahla; 

- sporządź wykaz środków ochrony, które należy zastosować podczas mineralizacji próbki; 

- wykonaj obliczenia niezbędne do przygotowania roztworów:  

 200 cm3 kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3  

 60 g wodorotlenku sodu o stężeniu 30% (m/m) 

 50 cm3 wskaźnika Tashiro 

- sporządź wykaz prac dotyczących przygotowania roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3 z uwzględnieniem stosowanego 

sprzętu miarowego i zasad bhp. 

W razie konieczności zapisania daty - wpisz datę egzaminu, imienia i nazwiska - wpisz swój numer PESEL. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut 

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów: 

- Tabela 1. Dokumentacja związana z pobieraniem i przygotowaniem próbki kaszy gryczanej do badań; 

- Tabela 2. Wykaz sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonania oznaczenia zawartości wody w kaszy gryczanej metodą 

bezpośredniego suszenia; 

- Tabela 3. Wykaz odczynników chemicznych niezbędnych do wykonania oznaczenia zawartości białka w kaszy gryczanej 

metodą Kjeldahla; 

- Tabela 4. Wykaz środków ochrony, które należy zastosować podczas mineralizacji próbki kaszy gryczanej; 

- Tabela 5. Obliczenia niezbędne do przygotowania roztworów kwasu solnego, wodorotlenku sodu i wskaźnika Tashiro; 

- Tabela 6. Wykaz prac dotyczących przygotowania roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3. 

1. Pobieranie i przygotowywanie próbki do badań

Sprzęt i naczynia 

Sprzęt i naczynia do pobierania i przygotowania próbek powinny być czyste, suche, wolne od obcych zapachów i odporne na 

chemiczne działanie produktu. Powinny zapewnić możliwość szczelnego zamknięcia próbki. Pojemność naczynia powinna być 

dostosowana do wielkości próbek. 

Zmniejszenie masy próbki 

Otrzymaną próbkę kaszy zmniejszyć metodą ćwiartowania do uzyskania próbki o masie około 125 g. 

Przygotowanie próbki do badań 

Pomniejszoną próbkę zmielić, przesypać do suchego i czystego naczynia, szczelnie zamknąć i zaopatrzyć w etykietę zawierającą 

nazwę produktu, datę sporządzenia próbki oraz nazwisko osoby przygotowującej.  

Masa uzyskanej próbki do badań nie powinna być mniejsza niż 30 g. 
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2. Oznaczenie zawartości wody metodą bezpośredniego suszenia

Zasada metody 

Oznaczenie polega na określeniu ubytku wody z próbki w czasie jej bezpośredniego suszenia w temperaturze 130°C.  

Wykonanie oznaczenia 

Do wysuszonego do stałej masy i zważonego z dokładnością do 0,0001 g naczynka wagowego odważyć na wadze analitycznej 

około 2 g zmielonej i dokładnie wymieszanej próbki kaszy. Naczynko z próbką wstawić do suszarki laboratoryjnej o temperaturze 

130°C i suszyć minimum 90 minut. Następnie przenieść do eksykatora na 30 minut i po ochłodzeniu zważyć. Suszenie powtórzyć 

w tej samej temperaturze w czasie 30 minut, ochłodzić i zważyć. Jeżeli wynik ważenia nie różni się od poprzedniego więcej niż 0,001 

g, suszenie uznać za zakończone. W przeciwnym wypadku czynności powtórzyć. 

3. Oznaczanie zawartości białka metodą Kjeldahla

Zasada metody 

Oznaczenie polega na mineralizacji badanej substancji we wrzącym kwasie siarkowym(VI). Związki organiczne, w tym także białka, 

zostają utlenione do CO2 i H2O, azot zawarty w grupach aminowych białek uwalnia się w postaci amoniaku i wiąże z kwasem 

siarkowym(VI). Po zalkalizowaniu próbki amoniak oddestylowuje się do odbieralnika, gdzie jest on wiązany przez roztwór kwasu 

borowego i odmiareczkowany roztworem kwasu solnego. 

Wykonanie oznaczenia 

Mineralizacja próbki 

Odważyć 1 g zmielonej i dokładnie wymieszanej próbki kaszy z dokładnością do 0,001 g,  

a następnie wprowadzić do kolby Kjeldahla, dodając katalizator - Kjeltabs CK, 

5 cm3 30% roztworu perhydrolu oraz 15 cm3 96% roztworu kwasu siarkowego(VI). 

Kolbę Kjeldahla wraz z zawartością umieścić nad płomieniem palnika, początkowo 

ogrzewając łagodnie aż do momentu, gdy próbka przestanie się pienić. Następnie wylot 

kolby zamknąć szklaną chłodniczką napełnioną wodą. Zwiększyć ogrzewanie i prowadzić 

mineralizację do momentu, gdy zawartość kolby będzie klarowna. 

UWAGA: Cały proces prowadzić pod dygestorium! 

Po zakończeniu mineralizacji i ostudzeniu próbkę rozcieńczyć 5 cm3 wody destylowanej 

i przenieść ilościowo do kolby miarowej o pojemności 100 cm3. Kolbę Kjeldahla popłukać 

trzykrotnie małymi porcjami wody destylowanej, za każdym razem dokładnie przenosząc 

roztwór do kolby miarowej. Kolbę uzupełnić do 100 cm3 wodą destylowaną. 
Ustawienie kolby Kjeldahla podczas 

mineralizacji próbki 
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Destylacja amoniaku w aparacie Parnasa-Wagnera 

Doprowadzić do wrzenia wodę w kolbie kulistej, 

a w chłodnicy uruchomić przepływ wody chłodzącej.  

Do kolby stożkowej (odbieralnika destylatu) wlać 

10 cm3 4% roztworu kwasu borowego i dodać 8 kropli 

wskaźnika Tashiro. Odbieralnik podstawić pod wylot 

chłodnicy  tak, aby był on zanurzony w roztworze kwasu. 

Do kolby destylacyjnej aparatu wprowadzić przez lejek 

kolejno: 10 cm3 roztworu zmineralizowanej próbki, 

3–4 krople 1% roztworu fenoloftaleiny, 5–10 cm3 wody 

destylowanej w celu spłukania lejka, a następnie, bardzo 

ostrożnie, 10–15 cm3 30% roztworu wodorotlenku sodu 

(do uzyskania różowego zabarwienia w kolbie 

destylacyjnej). Następnie zamknąć kran łączący kolbę 

z lejkiem i rozpocząć destylację amoniaku przez 

uruchomienie dopływu pary wodnej. Destylację 

prowadzić, aż do uzyskania obojętnego odczynu kropel 

spływających z chłodnicy (sprawdzić papierkiem 

wskaźnikowym). Usunąć odbieralnik i wyłączyć 

ogrzewanie.  
Aparat Parnasa-Wagnera do destylacji amoniaku 

Miareczkowanie 
Uzyskany ciepły destylat miareczkować roztworem kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3 wobec wskaźnika Tashiro do chwili 
zmiany barwy z zielonej na fiołkową. 

4. Przygotowanie roztworów

Przygotowanie roztworu kwasu solnego 

Roztwór kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3 należy przygotować przez rozcieńczenie wodą destylowaną roztworu kwasu solnego 

o stężeniu 1 mol/dm3.

Należy przygotować 200 cm3 roztworu. 

Przygotowanie roztworu wodorotlenku sodu 

Roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 30% (m/m) należy przygotować przez odważenie stałego wodorotlenku sodu i rozpuszczenie 

odważki w odpowiedniej objętości wody destylowanej (d = 1 g/cm3). 

Należy przygotować 60 g roztworu. 

Przygotowanie roztworu wskaźnika Tashiro 

Roztwór wskaźnika Tashiro należy przygotować według procedury: 

0,4 g czerwieni metylowej i 0,2 g błękitu metylenowego rozpuścić w 96% etanolu i uzupełnić etanolem do 200 cm3. 

Należy przygotować 50 cm3 roztworu. 
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Wyciąg z kart charakterystyki substancji chemicznych 

Kwas siarkowy(VI), roztwór 96% 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  H 314 

Elementy oznakowania 

Hasło ostrzegawcze   NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 

Piktogramy zagrożenia  

Zwroty wskazujące środki ostrożności Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.  

W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku 

kontaktu ze skórą (lub włosami): natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. 

Spłukać skórę pod strumieniem wody/ prysznicem. W przypadku dostania się do oczu: 

ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można 

je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub 

lekarzem. 

Techniczne środki ochrony Używać tylko z odpowiednią wentylacją. 

Indywidualne środki ochrony Ochrona oczu lub twarzy - okulary ochronne lub osłona twarzy;  

Ochrona rąk - rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy 

nitrylowej lub innego materiału zalecanego przez producenta rękawic; 

Ochrona ciała - ubranie ochronne/ fartuch laboratoryjny. 

Perhydrol, roztwór 30% 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  H302, H318, H412 

Elementy oznakowania 

Hasło ostrzegawcze   NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia Działa szkodliwie po połknięciu. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa 
szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

Piktogramy zagrożenia 

Zwroty wskazujące środki ostrożności Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ 

ochronę oczu/ ochronę twarzy. W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się 

z ośrodkiem zatruć lub lekarzem. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością 

wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka 

minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. 

Techniczne środki ochrony  Używać tylko z odpowiednią wentylacją. 

Indywidualne środki ochrony Ochrona oczu lub twarzy - okulary ochronne lub osłona twarzy;  

Ochrona rąk - rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy 

nitrylowej lub innego materiału zalecanego przez producenta rękawic; 

Ochrona ciała - ubranie ochronne/ fartuch laboratoryjny. 
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Kwas solny, roztwór 1 mol/dm3 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny  H290, H314, H335 

Elementy oznakowania 

Hasło ostrzegawcze   UWAGA 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia  Może powodować korozje metali. Powoduje poważne oparzenia skóry oraz 
uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  

Piktogramy zagrożenia  

Techniczne środki ochrony  Używać tylko z odpowiednią wentylacją.  

Indywidualne środki ochrony Ochrona oczu lub twarzy - okulary ochronne;  

Ochrona rąk - rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy 

nitrylowej lub innego materiału zalecanego przez producenta rękawic; 

Ochrona ciała - ubranie ochronne/ fartuch laboratoryjny. 
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Tabela 1. Dokumentacja związana z pobieraniem i przygotowaniem próbki kaszy gryczanej do badań 

Sprzęt i naczynia do pobierania i przygotowania próbek (cechy charakterystyczne) 

Wykaz czynności prowadzących do zmniejszenia masy próbki techniką ćwiartowania 

i rozdrobnienia pomniejszonej próbki 

Etykieta przygotowanej próbki do badań 

Tabela 2. Wykaz sprzętu laboratoryjnego niezbędnego do wykonania oznaczenia zawartości wody w kaszy gryczanej metodą 

bezpośredniego suszenia  

Lp. Sprzęt laboratoryjny 
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Tabela 3. Wykaz odczynników chemicznych niezbędnych do wykonania oznaczenia zawartości białka w kaszy gryczanej metodą 

Kjeldahla  

Etapy 
oznaczenia 

Odczynniki chemiczne 

Roztwory kwasów, zasad i nadtlenków 
(nazwa, wzór i stężenie) 

Wskaźniki 
(nazwa) 

Katalizatory 
i substancje pomocnicze 

(nazwa) 

Mineralizacja 
próbki 

------------------

Destylacja 
amoniaku 

Miareczkowanie ------------------

Tabela 4. Wykaz środków ochrony, które należy zastosować podczas mineralizacji próbki kaszy gryczanej 

Indywidualne środki ochrony 

Ochrona rąk 

Ochrona oczu 

Ochrona ciała 

Techniczne środki ochrony 
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Tabela 5. Obliczenia niezbędne do przygotowania roztworów kwasu solnego, wodorotlenku sodu i wskaźnika Tashiro. 

Przygotowanie 200 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3 

Obliczenia: 

Objętość kwasu solnego o stężeniu 1 mol/dm3 niezbędna do przygotowania 200 cm3 roztworu o stężeniu 0,1 mol/dm3  …………… 

Przygotowanie 60 g roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu 30% (m/m) 

Obliczenia: 

Masa wodorotlenku sodu niezbędna do przygotowania 60 g roztworu o stężeniu 30% (m/m)       ……………. 

Objętość wody destylowanej niezbędna do przygotowania 60 g roztworu o stężeniu 30% (m/m)  ……………. 

Przygotowanie 50 cm3 wskaźnika Tashiro 

Obliczenia:  
Uwaga! Wyniki obliczeń podać z dokładnością do części setnych. 

Masa czerwieni metylowej niezbędna do przygotowania  50 cm3 wskaźnika       ………….…  

Masa błękitu metylenowego niezbędna do przygotowania  50 cm3 wskaźnika   ……….……. 
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Tabela 6. Wykaz prac dotyczących przygotowania roztworu kwasu solnego o stężeniu 0,1 mol/dm3 

Czynności wykonywane podczas przygotowania 200 cm3 roztworu kwasu solnego 
z uwzględnieniem stosowanego sprzętu miarowego i zasad bhp 

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami 
weryfikacji: 

CHM.03.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

6) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami
ergonomii, przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska 

1) określa zasady organizacji stanowiska pracy w związku
z realizacją zadań zawodowych 

7) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych 

1) określa środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych 
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CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium 
analitycznym 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.3. Gospodarowanie wyposażeniem oraz odczynnikami chemicznymi w laboratorium analitycznym 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) dobiera wyposażenie pomiarowe i pomocnicze
stosowane w laboratorium analitycznym 

2) sporządza zapotrzebowanie na wyposażenie pomiarowe
i pomocnicze oraz odczynniki chemiczne stosowane 
w pracach analitycznych 

3) klasyfikuje odczynniki chemiczne ze względu na ich
czystość, jakość i zastosowanie w procesach analitycznych 

3) dobiera odczynniki chemiczne do określonych prac
analitycznych 

CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych 
do badań analitycznych 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.4. Wykonywanie prac preparatywnych i przygotowanie odczynników chemicznych do badań 

analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) przygotowuje roztwory o różnych stężeniach 1) wykonuje obliczenia związane z przygotowaniem
roztworów o określonym stężeniu procentowym masowym 
(m/m), masowo-objętościowym (m/V) i objętościowym (V/V) 
2) wykonuje obliczenia związane z przygotowaniem
roztworów o określonym stężeniu molowym 
3) planuje realizacje prac związanych z przygotowaniem
roztworów o określonym stężeniu 

6) prowadzi dokumentację prac związanych
z przygotowaniem odczynników chemicznych i preparatów 
chemicznych 

1) sporządza dokumentację prac związanych
z przygotowaniem odczynników chemicznych do badań 
analitycznych 
3) prowadzi zapisy dotyczące zużycia substancji
chemicznych do sporządzenia odczynników i preparatów 
chemicznych 

CHM.03.5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych. 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.03.5. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań analitycznych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 

  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) dobiera narzędzia i przyrządy do pobierania próbek
substancji gazowych, ciekłych i stałych 

1) opisuje narzędzia i przyrządy do pobierania próbek
cieczy, ciał stałych i gazów 

2) dobiera metody i techniki przygotowania próbek do
badań analitycznych 

1) określa metody i techniki przygotowania próbek do
badań analitycznych 

3) przeprowadza operacje i procesy jednostkowe związane
z przygotowaniem próbek do badań analitycznych 

1) określa operacje związane z przygotowaniem próbek do
badań analitycznych 

4) pobiera próbki do badań analitycznych w warunkach
terenowych, stacjonarnych i procesu technologicznego 

6) określa wielkość i liczbę pobieranych próbek
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6) utrwala pobrane próbki laboratoryjne 2) dobiera naczynia do przechowywania próbek

8) prowadzi dokumentację prac związanych z pobieraniem,
przygotowywaniem i przechowywaniem próbek do badań 
analitycznych 

2) wskazuje zasady sporządzania dokumentacji prac
związanych z przygotowaniem próbek do badań 
analitycznych 

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji CHM.03. Przygotowanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do 

badań analitycznych mogą dotyczyć, np.: 

- przygotowania roztworów o określonym stężeniu procentowym (m/m, m/V, V/V) lub molowym – wykonanie stosownych 

obliczeń, dobór sprzętu, wykaz prac prowadzących do otrzymania roztworu, wykaz środków ochrony indywidualnej, 

sporządzenie etykiety; 

- doboru odczynników chemicznych (wzór chemiczny, nazwa, stężenie, czystość) i sprzętu laboratoryjnego (np. miarowy, 

szklany, pomocniczy) niezbędnych do wykonania określonych prac analitycznych; 

- przygotowania roztworów mianowanych np. z odważek analitycznych lub na podstawie wyników miareczkowania; 

-  przygotowania serii wzorców do wykonania oznaczeń np. spektrofotometrycznych; 

-  pobierania i przygotowania próbek substancji stałych, ciekłych lub gazowych do analizy. 
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Kwalifikacja CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych 

3.3. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu 

1. Część pisemna egzaminu

3.3.1. CHM.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego 

8) wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na
fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady 
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji 

Przykładowe zadanie 1. 

Która czynność wykonywana przez osobę udzielającą pomocy na filmie została wykonana nieprawidłowo? 
A. Ocena przytomności. 
B. Liczba oddechów ratowniczych. 
C. Udrożnienie dróg oddechowych. 
D. Liczba ucisków klatki piersiowej. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

3.3.2. CHM.04.2. Podstawy stosowania metod pomiarowych 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.2. Podstawy stosowania metod pomiarowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) klasyfikuje metody pomiarowe stosowane w badaniach
laboratoryjnych i procesach przemysłowych 

2) wymienia metody pomiarowe stosowane
w procesach przemysłowych 

Przykładowe zadanie 2. 
Która metoda wykorzystywana jest w przemyśle spożywczym do oznaczania zawartości cukru na podstawie pomiaru 
współczynnika załamania światła?  

A. Polarymetria. 
B. Refraktometria. 
C. Potencjometria. 
D. Spektrofotometria. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.2. Podstawy stosowania metod pomiarowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) stosuje programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań 

1) rozróżnia programy komputerowe wspomagające
wykonywanie zadań 

Przykładowe zadanie 3. 

Tworzenie wzorów strukturalnych związków chemicznych pokazanych na filmie umożliwia program 

A. graficzny. 
B. obliczeniowy. 
C. do redagowania tekstu. 
D. do gromadzenia danych. 

Odpowiedź prawidłowa: A 

3.3.3. CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, 
produktów  
i materiałów pomocniczych 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów 

i materiałów pomocniczych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) charakteryzuje klasyczne metody analizy jakościowej

i analizy ilościowej materiałów

4) opisuje metodę alkacymetrii

Przykładowe zadanie 4. 

Którego wskaźnika użyto na filmie podczas miareczkowania kwasu octowego zasadą sodową? 
A. Lakmusu. 
B. Fenoloftaleiny. 
C. Oranżu metylowego. 
D. Czerwieni metylenowej. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów 

i materiałów pomocniczych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) stosuje metody instrumentalne w analizie jakościowej

I ilościowej materiałów

3) określa wielkości mierzone w metodach
instrumentalnych 

Przykładowe zadanie 5. 
Wielkością mierzoną w oznaczeniach potencjometrycznych jest 

A. absorbancja. 
B. transmitancja.  
C. konduktancja. 
D. siła elektromotoryczna. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów 

i materiałów pomocniczych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) opisuje zjawiska zachodzące podczas wykonywania
badań analitycznych 

3) zapisuje równania reakcji chemicznych zachodzących
podczas wykonywania analiz jakościowych i ilościowych 

Przykładowe zadanie 6. 

Podczas miareczkowania jodometrycznego zachodzi reakcja przedstawiona równaniem 

A. Ag+ + I- → AgI↓. 
B. 2NI3 → N2 + 3I2. 
C. I2 + 2S2O3

2- → 2I- + S4O6
2-. 

D. CH2=CH2 + I2 → CH2I–CH2I. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów 

i materiałów pomocniczych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) posługuje się sprzętem laboratoryjnym i wyposażeniem
pomiarowym stosowanym w analizach jakościowych 
I analizach ilościowych materiałów 

2) dobiera sprzęt laboratoryjny i wyposażenie pomiarowe
do wykonania analizy metodą alkacymetrii, redoksymetrii, 
precypitometrii, kompleksometrii oraz wagową 

Przykładowe zadanie 7. 

Do kolby stożkowej o pojemności 250 cm3 odpipetować 25 cm3 analizowanego roztworu (zawierającego około 450 mg CH3COOH), 
dodać 25 cm3 wody, 2 krople roztworu fenoloftaleiny i silnie mieszając miareczkować 0,2 mol/dm3 mianowanym roztworem NaOH do 
pierwszej zauważalnej zmiany barwy z bezbarwnej na różową.  

Na podstawie zamieszczonej procedury do oznaczania zawartości kwasu octowego metodą alkacymetryczną należy 
wykorzystać biuretę oraz 

A. cylinder miarowy o poj. 25 cm3 i zlewkę. 
B. pipety wielomiarowe o poj. 25 cm3 i zlewkę. 
C. cylinder miarowy o poj. 100 cm3 i kolbę miarową. 
D. pipety jednomiarowe o poj. 25 cm3 i kolbę stożkową. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów 

i materiałów pomocniczych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) posługuje się sprzętem laboratoryjnym i wyposażeniem
pomiarowym stosowanym w analizach jakościowych 
i analizach ilościowych materiałów 

4) odczytuje uzyskane informacje z aparatury pomiarowej

Przykładowe zadanie 8. 

Kąt skręcania płaszczyzny polaryzacji światła odczytany na skali polarymetru wynosi 

A. -4,4o. 
B. -5,6o.  
C. +4,4o. 
D. +5,6o. 

Odpowiedź prawidłowa: A 

Źródło rysunku: www.dydaktyka.ib.pwr.wroc.pl, data pobrania: 29.12.2019 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów 

i materiałów pomocniczych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) posługuje się sprzętem laboratoryjnym i wyposażeniem
pomiarowym stosowanym w analizach jakościowych 
i analizach ilościowych materiałów 

3) dobiera sprzęt laboratoryjny i wyposażenie pomiarowe
do wykonania analizy metodą potencjometryczną, 
konduktometryczną, polarymetryczną, refraktometryczną, 
chromatograficzną, nefelometryczną, turbidymetryczną 
i spektrofotometryczną 

Przykładowe zadanie 9. 

Do oznaczenia stężenia sacharozy w wodnym roztworze metodą refraktometryczną należy użyć przyrządu przedstawionego 
na zdjęciu 

 I  II  III  IV 

A. I. 
B. II. 
C. III. 
D. IV. 

Odpowiedź prawidłowa: A 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów i 

materiałów pomocniczych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) posługuje się normami i wskaźnikami do oceny jakości
surowców, półproduktów, produktów i materiałów 
pomocniczych przemysłu chemicznego, paliwowego, 
farmaceutycznego i biotechnologicznego 

1) rozróżnia normy i wskaźniki stosowane do oceny
jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów 
pomocniczych przemysłu chemicznego, paliwowego, 
farmaceutycznego i biotechnologicznego 

Przykładowe zadanie 10. 

Która grupa wskaźników jest stosowana do oceny jakości benzyn w przemyśle paliwowym? 

A. Liczba oktanowa, gęstość, zawartość siarki. 
B. Liczba zmydlania, lepkość, zawartość wody. 
C. Liczba jodowa, kwasowość, zawartość żywic. 
D. Liczba estrowa, prężność par, zawartość ołowiu. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów 

i materiałów pomocniczych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) posługuje się normami i wskaźnikami do oceny jakości
surowców, półproduktów, produktów i materiałów 
pomocniczych przemysłu chemicznego, paliwowego, 
farmaceutycznego i biotechnologicznego 

3) ocenia jakość surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych przemysłu chemicznego, 
paliwowego, farmaceutycznego i biotechnologicznego 
zgodnie z wymaganiami norm i wskaźników 

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA BENZYN SILNIKOWYCH 

Parametr dla benzyny 
bezołowiowej 95 

Jednostka Zakresy 

minimum maksimum 

Liczba oktanowa badawcza - 95 - 

Zawartość ołowiu mg/l - 5,0 

Zawartość siarki mg/kg - 10,0 

Zawartość manganu mg/l - 2,0 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw 
ciekłych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 oraz z 2015 r. poz. 1361) 

Przykładowe zadanie 11. 

Wyniki badań wybranych parametrów dla próbek 4 benzyn silnikowych otrzymanych w instalacji krakingu katalitycznego: 

Parametr benzyna nr 1 benzyna nr 2 benzyna nr 3 benzyna nr 4 

Liczba oktanowa 
badawcza 

95 94 98 96 

Zawartość ołowiu 4,0 mg/l 5,0 mg/l 4,0 mg/l 6,0 mg/l 

Zawartość siarki 11,0 mg/kg 10,0 mg/kg 9,0 mg/kg 10,0 mg/kg 

Zawartość manganu 1,0 mg/l 1,0 mg/l 2,0 mg/l 2,0 mg/l 

Która z badanych próbek benzyn spełnia wymagania jakościowe? 

A. Benzyna nr 1. 
B. Benzyna nr 2. 
C. Benzyna nr 3. 
D. Benzyna nr 4. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów i 

materiałów pomocniczych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) ocenia jakość surowców, półproduktów, produktów
i materiałów pomocniczych na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych 

1) oblicza zawartość składników w analizowanych próbkach
surowców, półproduktów, produktów i materiałów 
pomocniczych na podstawie wyników badań 
laboratoryjnych 

Przykładowe zadanie 12. 
Podczas oznaczania jonów Fe2+ w środowisku kwaśnym metodą miareczkowania manganometrycznego zawartość jonów 
żelaza(II) w analizowanym roztworze oblicza się według wzoru: 

gdzie: 

mFe – masa jonów żelaza(II) w analizowanym roztworze w gramach, 

cKMnO4 – stężenie molowe roztworu manganianu(VII) potasu w mol/dm3, 

VKMnO4 – objętość zużytego roztworu KMnO4 w dm3, 

MFe – masa molowa żelaza  56g/mol 

Ile wynosi masa żelaza w analizowanym roztworze, jeżeli na zmiareczkowanie próbki zużyto 28,2 cm3 roztworu KMnO4 
o stężeniu cKMnO4 = 0,01 mol/dm3?

A. 0,039 g. 
B. 0,079 g. 
C. 0,158 g. 
D. 0,792 g. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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3.3.4. CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) dobiera aparaturę pomiarową i sprzęt laboratoryjny do
wykonywania badań bioanalitycznych i środowiskowych 

2) dobiera sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową
do wykonania badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Przykładowe zadanie 13. 

Do określenia morfologii kolonii mikroorganizmów należy wykorzystać mikroskop oraz sprzęt przedstawiony na rysunku 

 A  B   C    D 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) sporządza podłoża do badań mikrobiologicznych 2) klasyfikuje rodzaje podłoży do badań mikrobiologicznych

Przykładowe zadanie 14. 
Do pożywek o przeznaczeniu ogólnym nie należy 

A. bulion zwykły. 
B. agar odżywczy. 
C. agar brzeczkowy. 
D. agar z laktozą i błękitem chińskim. 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) sporządza podłoża do badań mikrobiologicznych 6) określa metody hodowli drobnoustrojów

Przykładowe zadanie 15. 
Który rysunek przedstawia wzrost dyfuzyjny bakterii w hodowlach płynnych? 

A. Rysunek I. 
B. Rysunek II. 
C. Rysunek III. 
D. Rysunek IV. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) przygotowuje preparaty mikroskopowe 4) rozróżnia barwniki stosowane do barwienia preparatów
mikroskopowych 

Przykładowe zadanie 16. 

Który barwnik nie jest stosowany do barwienia preparatów mikroskopowych? 

A. Indygo. 
B. Fuksyna. 
C. Błękit metylenowy. 
D. Zieleń malachitowa. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

4) przygotowuje preparaty mikroskopowe 5) określa techniki wykonywania posiewów

Przykładowe zadanie 17. 

Na rysunkach pokazano kolejne etapy pobierania hodowli drobnoustrojów do badań. Który rysunek przedstawia pobieranie 
materiału przez dotknięcie ezą wzrostu drobnoustrojów? 

  I.    II.    II I.  IV. 

A. Rysunek I. 
B. Rysunek II. 
C. Rysunek III. 
D. Rysunek IV. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

5) wykonuje oznaczenia ilościowe aminokwasów, białek,
cukrów, tłuszczów i kwasów nukleinowych 

1) określa metody stosowane w:
c) analizie ilościowej tłuszczów

Przykładowe zadanie 18. 

Oznaczanie zawartości tłuszczów w produktach roślinnych wykonuje się metodą 

A. Tollensa. 
B. Kjeldahla. 
C. biuretową. 
D. ekstrakcyjną. 

Odpowiedź prawidłowa: D 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) identyfikuje produkty naturalne metodami chemicznymi
oraz instrumentalnymi 

2) wykonuje próby wykrywania białek, cukrów i tłuszczów
metodami chemicznymi 

Przykładowe zadanie 19. 

Na filmie przedstawiono reakcję służącą do wykrywania 

A. białek. 
B. glukozy. 
C. fruktozy. 
D. tłuszczów. 

Odpowiedź prawidłowa: A 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

8) wykonuje analizy fizykochemiczne wody, ścieków,
powietrza, gleby i środków spożywczych w warunkach 
terenowych i laboratoryjnych  

1) określa wskaźniki jakości wody

Przykładowe zadanie 20. 
Wskaźnikiem chemicznym jakości wody jest 

A. smak. 
B. odczyn. 
C. zapach. 
D. mętność. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.4. Wykonywanie badań bioanalitycznych i środowiskowych 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

9) ocenia jakość wody pitnej, ścieków, powietrza i gleby na
podstawie wyników badań analitycznych 

4) porównuje uzyskane wyniki badań analitycznych
z obowiązującymi normami 
5) ocenia jakość wody, ścieków, powietrza i gleby na
podstawie wyników badań analitycznych 

Przykładowe zadanie 21. 

WYMAGANIA MIKROBIOLOGICZNE, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA WPROWADZONA DO 
JEDNOSTKOWYCH OPAKOWAŃ  

Parametr Najwyższa dopuszczalna wartość 

Liczba mikroorganizmów [jtk] Objętość próbki [ml] 

Ogólna liczba 
mikroorganizmów w 36OC po 

48 godzinach 
20 1 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań mikrobiologicznych, jakim 
powinna odpowiadać woda wprowadzona do jednostkowych opakowań (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) 

Która próbka wody o objętości 50ml, badana w temperaturze 36OC nadaje się do spożycia? 

A. Próbka 1 – 1000 jtk. 
B. Próbka 2 – 2000 jtk. 
C. Próbka 3 – 1500 jtk. 
D. Próbka 4 – 2500 jtk. 

Odpowiedź prawidłowa: A 
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3.3.5. CHM.04.5. Język obcy zawodowy 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.5. Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym 
realizację czynności zawodowych w zakresie tematów 
związanych: 
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie 
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie: 
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny 
pracy 

Przykładowe zadanie 22a. – wersja w języku angielskim. 
„Please, help me! In chemical laboratory worker had an accident. During the experiment, the concentrated acid was 
poured out on his hands. Please, try to come here as soon as possible.” 

W rozmowie telefonicznej osoba zgłaszająca informuje, że pracownik laboratorium 

A. zatruł się gazem. 
B. skaleczył się szkłem. 
C. oblał się stężoną zasadą. 
D. oblał się stężonym kwasem. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

Przykładowe zadanie 22. – wersja w języku polskim. 
„Proszę, pomóż mi! W laboratorium chemicznym pracownik miał wypadek. W trakcie doświadczenia oblał sobie ręce 
stężonym kwasem. Proszę, spróbujcie przyjechać jak najszybciej.” 

W rozmowie telefonicznej osoba zgłaszająca wypadek informuje, że pracownik laboratorium 

A. zatruł się gazem. 
B. skaleczył się szkłem. 
C. oblał się stężoną zasadą. 
D. oblał się stężonym kwasem. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

44



Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.5. Język obcy zawodowy 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym 
uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym 
realizację czynności zawodowych w zakresie tematów 
związanych: 
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie 
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie: 
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych 

Przykładowe zadanie 23a. – wersja w języku angielskim.
o staw  kt re   anal  est reakc a o o tn an a

A. olarymetry. 
. onductometry.  
. cid-base titration. 
. pectrophotometry. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

Przykładowe zadanie 23. – wersja w języku polskim. 
o staw  kt re   anal  est reakc a o o tn an a

A. olarymetrii. 
B. onduktometrii. 
C. lkacymetrii. 
D. pektrofotometrii. 

Odpowiedź prawidłowa: C 

3.3.6. CHM.04.6. Kompetencje personalne i społeczne 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.6. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane

działania 

4) przewiduje konsekwencje niewłaściwego wykonywania
czynności zawodowych na stanowisku pracy, w tym 
posługiwania się niebezpiecznymi substancjami, 
i niewłaściwej eksploatacji maszyn i urządzeń na 
stanowisku pracy 

Przykładowe zadanie 24. 
Osoba, która podczas odmierzania stężonego kwasu siarkowego(VI) nie zastosowała środków ochrony osobistej może ulec 

A. zatruciu. 
B. omdleniu. 
C. poparzeniu. 
D. zadławieniu. 

Odpowiedź prawidłowa: C 
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Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.6. Kompetencje personalne i społeczne 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 1) identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne

Przykładowe zadanie 25. 
Który rysunek przedstawia komunikację werbalną? 

A. Rysunek I. 
B. Rysunek II. 
C. Rysunek III. 
D. Rysunek IV. 

Odpowiedź prawidłowa: D 

3.3.7. CHM.04.7. Organizacja pracy małych zespołów 

Jednostka efektów kształcenia: 

CHM.04.7. Organizacja pracy małych zespołów 

Efekt kształcenia Kryterium weryfikacji 
  Uczeń (zdający): Uczeń (zdający): 

2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych

zadań 

2) rozdziela zadania według umiejętności i kompetencji
członków zespołu 

Przykładowe zadanie 26. 
W laboratorium pracuje zespół składający z czterech osób: kierownika laboratorium i 3 analityków. Które zadanie należy 
do obowiązków analityka pracującego w laboratorium? 

A. Przydzielenie zadań podwładnym. 
B. Wykonywanie analiz chemicznych. 
C. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami laboratorium. 
D. Nadzór nad terminowym wykonywaniem zleconych badań. 

Odpowiedź prawidłowa: B 
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3.4. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu 

2. Część praktyczna egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych jest przeprowadzana według modelu W 
i trwa 180 minut. 

Zgodnie z zamieszczonymi procedurami wykonaj metodą polarymetryczną oznaczenie zawartości sacharozy w białym cukrze 
buraczanym oraz rafinowanym cukrze trzcinowym.  
Z zestawu przygotowanego na stanowisku egzaminacyjnym wybierz sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne niezbędne do 
wykonania oznaczenia – uzupełnij Tabelę 1.  

Przygotuj roztwory białego cukru buraczanego oraz rafinowanego cukru trzcinowego zgodnie z procedurą.  
Zmierz kąt skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego przez roztwory obu cukrów za pomocą polarymetru i wykonaj niezbędne 
obliczenia – uzupełnij Tabelę 2. Porównaj zawartość sacharozy w białym cukrze buraczanym oraz rafinowanym cukrze trzcinowym 
– uzupełnij Tabelę 3.
Do wykonania zadania wykorzystaj zamieszczoną w arkuszu egzaminacyjnym procedurę oraz wyciągi z kart charakterystyki 
substancji chemicznych.  
Podczas wykonywania oznaczenia pamiętaj o zasadach organizacji pracy, przepisach bhp i ppoż. Mieszaniny poreakcyjne przelej 
do pojemnika na odpady ciekłe. Niezużyte odczynniki pozostaw na stanowisku pracy. Uporządkuj stanowisko po zakończeniu pracy. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut  

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 
- wykaz szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych niezbędnych do wykonania oznaczeń – Tabela 1, 
- zmontowany zestaw do sączenia, 
- wyniki pomiarów polarymetrycznych i obliczenia - Tabela 2, 
- wnioski z porównania zawartości sacharozy w badanych roztworach cukrów - Tabela 3, 
- uporządkowane stanowisko po zakończeniu pracy 
oraz 
- przebieg wykonania oznaczeń zawartości sacharozy w białym cukrze buraczanym oraz w rafinowanym cukrze trzcinowym. 

Po zmontowaniu zestawu do sączenia zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego (ZN), przez podniesienie ręki, 
gotowość do oceny przygotowanego zestawu do sączenia. 
Zgłoś przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego (ZN) gotowość do pomiaru polarymetrycznego przez podniesienie ręki. 

Procedura oznaczania metodą polarymetryczną zawartości sacharozy w białym cukrze buraczanym 
oraz rafinowanym cukrze trzcinowym 
Polarymetryczne oznaczanie zawartości sacharozy przeprowadzić dla białego cukru buraczanego oraz rafinowanego cukru 
trzcinowego. Odczytać kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji w stopniach trzykrotnie w jednominutowych odstępach czasu. Jako 
wynik analizy podać wartości cząstkowe oraz średnią z otrzymanych odczytów. Pomiar powinien być wykonywany w temperaturze 
20oC, ponieważ skręcalność właściwa sacharozy jest podana dla tej temperatury. Odchylenia od 20oC powodują zmiany kąta 
skręcalności o tysięczne części stopnia, co praktycznie nie ma wpływu na dokładność oznaczenia.   

Wykonanie analizy 

Biały cukier buraczany 
Odczynniki: biały cukier buraczany i woda destylowana 

Odważyć na wadze laboratoryjnej odważyć 5g cukru, przenieść ilościowo do kolby miarowej o pojemności 100 cm3 i rozpuścić w ok. 
50 cm3 wody destylowanej. Kolbę dopełnić wodą destylowaną do kreski i zamknąć korkiem. Roztwór starannie wymieszać 
i przesączyć przez sączek z bibuły, odrzucając pierwsze 10 cm3. Otrzymanym przesączem napełnić rurkę polarymetryczną i dokonać 
pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji w stopniach. Obliczyć stężenie cukru w badanym roztworze w gramach na 1 cm3 

roztworu z dokładnością do 0,001. 
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Rafinowany cukier trzcinowy 
Odczynniki: rafinowany cukier trzcinowy, odczynnik Carreza I (15% roztwór K4Fe(CN)6 · 3H2O), odczynnik Carreza II (30% roztwór 
ZnSO4 · 7H2O) i woda destylowana 

Odważyć na wadze laboratoryjnej odważyć 5g cukru, przenieść ilościowo do kolby miarowej o pojemności 100 cm3 i rozpuścić w ok. 
50 cm3 wody destylowanej. Dodać po 5cm3 roztworów Carreza I i II. Kolbę dopełnić wodą destylowaną do kreski i zamknąć korkiem. 
Roztwór starannie wymieszać i przesączyć przez sączek z bibuły, odrzucając pierwsze 10 cm3. Otrzymanym przesączem napełnić 
rurkę polarymetryczną i dokonać pomiaru kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji w stopniach. Obliczyć stężenie cukru w badanym 
roztworze w gramach na 1 cm3 roztworu z dokładnością do 0,001. 

Korzystając ze wzoru Biota, określającego zależność kąta skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego od stężenia, obliczyć 
stężenie sacharozy w sporządzonym roztworze (c).  

gdzie:  
c - stężenie sacharozy w gramach na 1 cm3 roztworu, 
l - długość rurki polarymetrycznej w dm, 
α – kąt skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego w stopniach kątowych,  

– skręcalność właściwa sacharozy w temperaturze 20°C równa +66,5°.

WYCIĄG Z KART CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH 

1. Odczynnik Carreza I
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny - Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H032 - W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy. 
Elementy oznakowania - Produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny. 
Kontakt z okiem - Natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody przy szeroko odchylonej powiece, kontynuować płukanie przez 
min 15 minut. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli są. Zasięgnąć porady medycznej. 
Przez drogi oddechowe -  Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Jeżeli podejrzewa się, że pyły są wciąż są obecne 
ratownik powinien założyć właściwą maskę lub oddechowy aparat izolacyjny. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć 
w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast wezwać pomoc medyczną. 
Przez przewód pokarmowy - Przemyć usta wodą. Wynieść narażoną osobę na świeże powietrze. Zapewnić osobie ciepło i spokój. 
Jeżeli materiał został połknięty a narażona osoba jest przytomna, należy podać do wypicia małą ilość wody. Nigdy nie podawać 
niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku utraty przytomności, należy ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i natychmiast 
wezwać pomoc medyczną. 
Kontakt ze skórą - Jeżeli pojawią się jakiekolwiek podrażniania lub inne dolegliwości zasięgnąć porady dermatologicznej. Spłukać 
skażoną skórę dużą ilością wody. Zdjąć skażoną odzież i buty. 
Ochrona osób udzielających pierwszej  pomocy - Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla 
Kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Jeżeli podejrzewa się, że opary są wciąż obecne ratownik powinien 
założyć właściwa maskę lub oddechowy  aparat izolacyjny. Może być niebezpiecznym dla osoby udzielającej sztucznego oddychania 
usta - usta. Należy dokładnie zmyć zanieczyszczone ubranie wodą przed jego zdjęciem lub założyć rękawice. 
Indywidualne środki ochrony: 
Ochrona oczu - gogle ochronne 
Ochrona rąk - rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy nitrylowej lub innego materiału zalecanego 
przez producenta rękawic  
Ochrona ciała - odzież ochronna z materiałów naturalnych lub włókien syntetycznych 
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2. Odczynnik Carreza II
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 
H226 - Łatwopalna ciecz i pary. 
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. 
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
Elementy oznakowania 
Piktogramy zagrożenia 

Hasło ostrzegawcze: UWAGA 
Zwroty wskazujące środki ostrożności 
Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.  
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można 
je łatwo usunąć. Nadal płukać. 
Indywidualne środki ochrony: 
Ochrona oczu - gogle ochronne 
Ochrona rąk - rękawice ochronne odporne na działanie chemikaliów wykonane z gumy nitrylowej lub innego materiału zalecanego 
przez producenta rękawic  
Ochrona ciała - odzież ochronna z materiałów naturalnych lub włókien syntetycznych 

DOKUMENTACJA Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 
Tabela 1. Wykaz szkła i sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych niezbędnych do wykonania oznaczenia 
zawartości sacharozy w białym cukrze buraczanym oraz rafinowanym cukrze trzcinowym 

Szkło i sprzęt laboratoryjny 
Należy podać pojemność naczyń miarowych. 

Odczynniki chemiczne 
Należy podać nazwy odczynników. 
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Tabela 2. Wyniki pomiarów polarymetrycznych i obliczenie stężenia (m/V) sacharozy w badanych roztworach w gramach 
na 1 cm3 roztworu 

Biały cukier buraczany 

Pomiar Wartość średnia 
α odczyt 1 odczyt 2 odczyt 3 

Rafinowany cukier 
trzcinowy 

Pomiar Wartość średnia 
α odczyt 1 odczyt 2 odczyt 3 

Obliczenia stężenia (m/V) sacharozy w badanym roztworze białego cukru buraczanego w gramach na 1 cm3 roztworu 

Obliczenia stężenia (m/V) sacharozy w badanym roztworze rafinowanego cukru trzcinowego w gramach na 1 cm3 roztworu 

Tabela 3. Porównanie zawartości sacharozy w badanych roztworach cukrów 
Stężenie sacharozy  

w badanym roztworze białego cukru buraczanego 
Stężenie sacharozy  

w badanym roztworze rafinowanego cukru trzcinowego 

Porównanie zawartości sacharozy w badanych roztworach cukrów 

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji: 

CHM.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

1) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
przepisami prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska 

4) utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy

2) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych 

1) wskazuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej używane na
stanowisku pracy 
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CHM.04.3. Kontrola laboratoryjna i analiza przemysłowa surowców, półproduktów, produktów i materiałów 
pomocniczych 

Efekty kształcenia Kryteria weryfikacji 

2) stosuje metody instrumentalne w analizie jakościowej i ilościowej
materiałów 

5) wykonuje czynności związane z zastosowaniem metod
instrumentalnych w analizie jakościowej i ilościowej materiałów 

4) posługuje się sprzętem laboratoryjnym i wyposażeniem
pomiarowym stosowanym w analizach jakościowych i analizach 
ilościowych materiałów 

1) rozróżnia sprzęt laboratoryjny i wyposażenie pomiarowe
wykorzystywane w oznaczeniach jakościowych i ilościowych 
materiałów metodami klasycznymi i instrumentalnymi 

3) dobiera sprzęt laboratoryjny i wyposażenie pomiarowe do
wykonania analizy metodą potencjometryczną, konduktometryczną, 
polarymetryczną, refraktometryczną, chromatograficzną, 
nefelometryczną, turbidymetryczną i spektrofotometryczną 

4) odczytuje uzyskane informacje z aparatury pomiarowej

5) przedstawia uzyskane wyniki z aparatury pomiarowej
w formie tabelarycznej, opisowej i za pomocą wykresów 

8) ocenia jakość surowców, półproduktów, produktów i materiałów
pomocniczych na podstawie wyników badań laboratoryjnych 

1) oblicza zawartość składników w analizowanych próbkach
surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych na 
podstawie wyników badań laboratoryjnych 

4) sporządza dokumentację związaną z opracowaniem
i interpretacją wyników badań laboratoryjnych surowców, 
półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych 

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji CHM.04. Wykonywanie badań analitycznych, np.: 

- określenia składu jakościowego i ilościowego surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych przemysłu 

chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego lub biotechnologicznego, 

- stosowania metod klasycznych i instrumentalnych w analizach jakościowych i ilościowych materiałów 

- wykonywania badań mikrobiologicznych próbek wody pitnej, ścieków, powietrza oraz gleby, 

- identyfikowania produktów naturalnych metodami chemicznymi oraz instrumentalnymi, 

- wykonywania analiz fizykochemicznych wody, ścieków, powietrza, gleby i środków spożywczych w warunkach terenowych 

i laboratoryjnych, 

- wykonywania oznaczeń ilościowych aminokwasów, białek, cukrów, tłuszczów i kwasów nukleinowych. 
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