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Obowiązują następujące zasady: 
 
� Sprawozdanie „podgrupy”, podpisane wyłącznie przez wykonawców należących 
do podgrupy, zawiera wprowadzenie opisujące cel ćwiczenia, zasady techniki i metodyki 
badań, zależności (równania) zastosowane do obliczeń wyjaśnienie znaczenia symboli, 
przykłady i wyniki obliczeń tych tylko parametrów i wielkości, które możliwe były do 
wyznaczenia na podstawie danych, raportów i innych wyników pomiarów wykonywanych 
przez podgrupę. 
� W sprawozdaniu podgrupy można też i należy umieścić wnioski wynikające z wyników 
uzyskanych przez podgrupę oraz uwagi i informacje o problemach i trudnościach w trakcie 
realizacji ćwiczenia. Do tej części sprawozdania proszę załączyć oryginalne raporty – 
wydruki komputerowe, własne notatki. 
� W sprawozdaniu podgrupy powinien też, w części  doświadczalnej, zostać dokładnie 
scharakteryzowany co najmniej jeden aparat, stosowany przez podgrupę w czasie ćwiczenia, 
np. w przypadku HPLC, schemat ideowy, parametry użytkowe: pompy, dozownika, kolumny, 
detektora, system rejestracji i przetwarzania danych i inne elementy / moduły, w tym 
producenci. W sprawozdaniu każdej z podgrup – inny aparat stosowany podczas ćwiczenia. 
W konsekwencji sprawozdanie całej grupy zawiera opis i charakterystykę wszystkich 
aparatów stosowanych  w czasie ćwiczenia. 
� Do sprawozdań poszczególnych podgrup załączone jest sprawozdanie całej grupy - 
podpisane przez wszystkich wykonawców sprawozdania (zakłada się i tak powinno być, że 
sprawozdanie jest przygotowywane przez wszystkich uczestników określonej podgrupy / 
grupy laboratoryjnej w sposób kolektywny, na zasadzie współpracy). Podpis stanowi dowód 
autoryzacji  i podstawę do oceny. Ta cześć sprawozdania zawiera np.: zależność sprawności 
kolumny od prędkości liniowej przepływu elementu, zależność lg k od ułamka 
molowego…albo / i od lg ułamka molowego…itd., przebieg linii kalibracyjnych, równania 
kalibracyjne z uwzględnieniem wartości współczynników korelacji, pokazany sposób 
odczytania stężeń „nieznanych” próbek na podstawie otrzymanych chromatogramów i inne 
zależności dane oraz wnioski, których uzyskanie jest możliwe dopiero na podstawie 
„złożenia” danych i wyników otrzymanych przez poszczególne podgrupy. Zawiera też 
wnioski wynikające z tych zależności i wyników z ich analizy. 
� Przyjmowane będą tylko sprawozdania kompletne, tzn. zawierające sprawozdania 
poszczególnych podgrup i na końcu sprawozdanie „podsumowujące” całej grupy 
laboratoryjnej. 


