Tisztelt Hallgatók!
Jövő héttől kezdődően indulnak az általános kémia laboratóriumi gyakorlatok. A gyakorlatok
heti beosztását megtalálják a fent említett honlapon az Oktatás / Általános kémia
laboratóriumi gyakorlatnál.
Hogy a gyakorlat kezdése zökkenőmentesen menjen, az alábbiakra kérjük Önöket:
1) A gyakorlatra (legkésőbb a 2. alkalomra) kötelezően hozniuk kell:
hosszú ujjú fehér köpenyt
balesetvédelmi szemüveget
vegyszeres kanalat
pumpettet (pipettázó labdát)
egy doboz gyufát
egy darab olyan puha rongyot, ami nedvszívó, és nem sajnálják, ha a gyakorlatok során
tönkremegy
egy kisméretű (A5-ös) négyzetrácsos / sima / vonalas füzetet (ki miben szeret írni, de a méret
szigorúan betartandó)
alkoholos filctollat
Emellett lehet / érdemes (de nem kötelező) hozni: csipeszt, gumikesztyűt, esetleg ollót,
szappant, kéztörlőt.
A fenti eszközök nagy részét nálunk is meg lehet rendelni, így a második gyakorlaton
megkaphatják a rendelt eszközöket. Ehhez a tanszék honlapján, az Oktatás / Általános kémia
laboratóriumi gyakorlatnál megtalálják az árlistát. Amennyiben élnek ezzel a lehetőséggel, az
első gyakorlatra hozzák el a megrendelendő eszközök árát (lehetőség szerint pontosan
kiszámítva), és a gyakorlatvezetők összegyűjtik a megrendeléseket (és az áruknak megfelelő
pénzt).
2) A gyakorlatokat megfelelő heti beosztású tematika alapján fogják végezni. A gyakorlat
tematikáját megtalálják szintén a honlapon. A tematikát feltétlenül nyomtassák ki, ez
tartalmazza a legfontosabb tudnivalókat és követelményeket is, és később is csak a papíralapú
dokumentumot használhatják a gyakorlaton.
3) Ugyancsak megtalálják a teljes félévre a tematikának megfelelő gyakorlatok leírását és a
hozzátartozó jegyzőkönyveket. A gyakorlatok leírását és a jegyzőkönyvet is ki kell
nyomtatni, az alábbiak szerint:
gyakorlat leírás: bármilyen formátumban kinyomtatható, de csak a kinyomtatott
dokumentumot használhatják gyakorlaton (a telefonok ilyen célú használatát sem
engedélyezzük)
jegyzőköny leírás: A4-es formátumban kell kinyomtatni. Ez az első 5 hét gyakorlatához
tartozó segédanyagot jelenti, a 6. gyakorlattól kezdődően saját maguk készítik a
jegyzőkönyvet. Ehhez a kinyomtatott oldalakhoz még hozzá kell tenni 30-40 üres A4-es lapot
(a papírok pontos számát Önök döntsék el attól függően, hogy kis vagy nagyméretű betűkkel
írnak-e, sűrűn vagy szellősen stb.). Ugyancsak hozzá kell tenni két db mm-papírt is. A

kinyomtatott jegyzőkönyv oldalakat, az üres papírokat és a két mm-papirt egybe össze kell
fűzni/füzetni.
3) A laborokat pontosan kezdjük, ezért időben érkezzenek (hogy legyen idejük megkeresni a
labort). Mindhárom labor a Kémiai Épületben található:
E111 labor (E szárny - büfé melletti folyosó, hátsó lépcsőház, I emelet)
D308 labor (D szárny - porta melleti első lépcsőház, 3. emelet)
D311 labor (D szárny - porta melletti folyosó, hátsó lépcsőház, 3. emelet).
Jó évkezdést és jó munkát kívánok.
Üdvözlettel
Várnagy Katalin tanárnő

