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1. Wstęp 

Zawartość metali ciężkich w wielu produktach technicznych jest limitowana. 

Przykładowo dopuszczalna zawartość ołowiu w benzynach do silników o napędzie iskrowym 

określona w załączniku 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w 

sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. 2008 nr 221 poz. 1441 ze zm.) 

wynosi 5 mg/l. 

Obecnie istnieje kilka technik instrumentalnych, pozwalających na wykonanie 

oznaczeń zawartości metali ciężkich w produktach stałych i ciekłych. Techniką od lat 

stosowaną do tego typu oznaczeń jest atomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA lub ang. 

Atomic Absorption Spectroscopy – AAS). Inną popularną techniką jest spektroskopia 

fluorescencji rentgenowskiej (ang. X-Ray Fluorescence spectroscopy XRF), a wciąż 

stosowana w małym zakresie ze względu na wysokie koszty inwestycyjne, ale także 

eksploatacyjne, spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ang. 

Inductively Coupled Plasma Mass Spectometry, ICP-MS). Każda z technik ma wiele zalet, 

ale także ograniczeń, przez co wybór danej techniki podyktowany jest konkretnym zadaniem 

analitycznym (oznaczany pierwiastek, oczekiwany zakres stężeń, matryca), przed którym 

staje analityk. 

Osobnym, ale bardzo ważnym i obszernym zagadnieniem jest procedura 

przygotowania próbki do właściwej analizy. W przypadku analiz techniką XRF, żadne 

dodatkowe procedury wynikające z konieczności przygotowania próbki, w większości 

przypadków, nie mają miejsca i analizie poddaje się bezpośrednio próbkę materiału 

dostarczoną do analizy. Technika ASA w większości przypadków wymaga przeprowadzenia 

mineralizacji próbki.  

Celem niniejszego ćwiczenia jest przybliżenie Studentom zagadnień związanych 

przede wszystkim z etapem przygotowania próbki do analizy, ale w połączeniu z wyborem 

techniki oznaczeń ilościowych wynikającego z typu materiałów oraz zawartości oznaczanych 

pierwiastków wybranych do analiz. Dodatkowo Studenci zostaną zapoznani z zasadami 

stosowania jonowymiennej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (IEC-HPLC) na 

przykładzie procedury oznaczania zawartości jonu amonowego i amin myjących w wodach 

procesowych i ściekach. 
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2. Mineralizacja próbek stałych i ciekłych 

W przypadku zastosowania mineralizacji jako etapu przygotowania próbki do analizy 

elementranej, ma ona na celu przeprowadzenie związków o niekiedy skomplikowanych 

połączeniach i strukturze chemicznej w proste związki nieorganiczne, dla których wykonanie 

oznaczeń ilościowych jest znacznie prostsze. 

Wybór metody mineralizacji jest podyktownay typem analizowanych próbek oraz 

określeniem, które pierwiastki stanowią przedmiot analizy. Ogólny podział metod 

mineralizacji polega na rozróżnieniu na metody utleniające i redukcyjne, a w każdej grupie na 

podziale na metody mokre i suche. Metoda mineralizacji utleniającej na drodze suchej polega 

na umieszczeniu próbki w rurze do spalania, w której pod wpływem temperatury dochodzącej 

w niektórych rozwiązaniach do 1700°C (z reguły do 500°C), następuje rozkład termiczny 

próbki. Niekiedy stosuje się dodatki utleniaczy (np. V2O5 lub MnO2) w celu zwiększenia 

efektywnosći i szybkości procesu. Isnieje duża liczba metod mineralizacji utleniającej 

prowadzonej w przepływie gazu z dodatkiem utleniacza. W mineralizacji utleniającej na 

mokro stusuje się silne kwasy tlenowe tj. kwas siarkowy, azotowy lub nadchlorowy – często z 

dodatkiem perhydrolu (30% rozt. H2O2). 

Metody redukcyjne polegają głównie na konwersji składników próbki na drodze 

stapiania z metalami lub uwodornienia z zastosowaniem odpowiednich katalizatorów.  

Obecnie stosowane procesy mineralizacji wykorzystują także, w celu zwiększenia 

szybkości procesu, wspomaganie promieniowaniem UV lub mikrofalowym. 

Poniżej opisano wybrane metody mineralizacji[1]. 

 

2.1 Spopielanie 

Technika ta polega na powolnym rozkładzie materii organicznej w piecu w temperaturze 

pomiędzy 400 - 600°C. W trakcie rozkładu powstaje popiół, złożony głównie z węglanów i 

tlenków, który następnie roztwarza się w odpowiednim kwasie lub mieszaninie kwasów. 

 

2.2.  Mineralizacja niskotemperaturowa w plazmie tlenowej 

Metoda polega poddaniu próbki działaniu plazmy tlenowej wytwarzanej ze strumienia 

tlenu o wysokiej czystości wzbudzonego w polu generatora wysokiej częstotliwości (ponad 27 
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MHz) w temperaturze 80 - 200°C. Wzbudzony tlen spala (utlenia) próbkę. Zamknięty układ i 

brak konieczności stosowania dodatkowych odczynników ogranicza możliwość 

zanieczyszczania próbki. Wadą metody jest stosunkowo długi czas przebiegu procesu - od 

kilku do nawet kilkunastu godzin. 

Inne metody mineralizacji w atmosferze tlenu: 

• Mineralizacja w bombie tlenowej - próbkę umieszcza się w kwarcowej łódeczce w 

zamkniętym hermetycznie  naczyniu  ciśnieniowym,  tzw.   bombie  tlenowej.  Naczynie 

napełnia się tlenem pod ciśnieniem 0,2 do 6,0 MPa i elektrycznie inicjuje się zapłon. 

Technikę tę wykorzystuje się do rozkładu materiału biologicznego i żywności. 

• Metoda Schonigera - próbkę poddaje się spaleniu w atmosferze tlenu pod ciśnieniem 

atmosferycznym w kolbie szklanej lub kwarcowej. Powstałe gazowe produkty rozkładu są 

absorbowane w roztworze pochłaniającym (kwas siarkowy (VI) lub nadtlenek wodoru). 

Technika stosowana do oznaczania pierwiastków głównych w materiale roślinnym. 

2.3.  Stapianie 

Znajduje zastosowanie dla próbek zawierających składniki trudne do rozkładu w 

bezpośredniej reakcji z kwasami. Metoda polega na stapianiu sproszkowanej próbki z 

topnikami takimi jak: węglany alkaliczne, boraks, w tyglu grafitowym umieszczonym w 

piecu. Po ochłodzeniu otrzymany stop rozpuszcza się w kwasach. Do wad metody, 

decydujących o stosowaniu jej tylko z konieczności, należą: 

• wzrostu poziomu tła ze względu na stosowanie dużych ilości topnika i kontakt w 

podwyższonej temperaturze z materiałem naczynia, 

• strat lotnych składników próbki z powodu wysokiej temperatury stapiania, 

• zużycia znacznych ilości odczynników o dużej czystości, stosowanie tygli wykonanych 

ze specjalnych materiałów i związane z tym wysokie koszty. 

2.4 Mineralizacja z wykorzystaniem ultradźwięków 

Polega na umieszczeniu próbki wraz z naczyńkiem reakcyjnym, zawierającym 

kwasy i ewentualne dodatki innych utleniaczy, w łaźni ultradźwiękowej. Technika ta 

stosowana jest do roztwarzania stałych próbek środowiskowych. 
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2.5 Mineralizacja promieniami UV 

Polega na naświetlaniu mineralizowanego roztworu w kwarcowym naczyniu reakcyjnym 

nisko - lub wysokociśnieniową lampą ultrafioletowa. Technika ta stosowana jest do mineralizacji 

próbek wód. ścieków, płynów ustrojowych, napojów. 

2.6 Mineralizacja ciśnieniowa wspomagana promieniowaniem mikrofalowym 

Jest to, najczęściej, połączenie trzech technik mineralizacji: mineralizacji z zastosowaniem 

kwasu(ów) i innych substancji mineralizujących, w układzie zamkniętym-ciśnieniowym w tzw. 

„bombie teflonowej'" oraz z zastosowaniem energii mikrofalowej. Podczas gdy rozkład próbki 

przez trawienie w kwasach, bądź też stapianie z solami metali alkalicznych jest oparty na 

zastosowaniu energii chemicznej i energii cieplnej, mineralizacja mikrofalowa zachodzi w 

wyniku działania promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 2450 MHz. 

Wytworzone ciepło wzmaga reakcje chemiczne prowadzące do rozkładu próbki. 

Energia promieniowania mikrofalowego jest bezpośrednio absorbowana przez polarne 

cząsteczki (wodę, kwasy nieorganiczne, itd.) i stanowi w tych przypadkach znacznie szybsze i 

skuteczniejsze źródło energii niż klasyczne ogrzewanie oparte o konwekcję i przewodnictwo 

cieplne. Ponadto zlokalizowane, wewnętrzne ogrzewanie pojedynczych cząsteczek próbki 

najczęściej powoduje ich rozpad, zwiększając tym sposobem powierzchnię kontaktu z 

reagentami i szybkość rozkładu. 

Mineralizacja ciśnieniowa polega na reakcji składników próbki z kwasami mineralnymi 

w podwyższonej temperaturze w zamkniętym naczyniu z teflonu, zwanym bombą teflonową. 

Powstające, w wyniku wydzielania gazów, ciśnienie umożliwia stosowanie wyższych 

temperatur niż temperatury wrzenia kwasów w układach otwartych, a zatem skraca czas reakcji. 

Naczynia stosowane w mineralizacji mikrofalowej muszą być wykonane z odpowiedniego 

materiału przepuszczalnego dla promieniowania mikrofalowego, który jednocześnie jest 

odporny chemicznie w stosunku do stężonych kwasów (teflon, kwarc — nieodporny na 

działanie kwasu fluorowodorowego). 

Procesy rozkładu przebiegają wewnątrz naczynia teflonowego (lub kwarcowego jeżeli 

wymagana jest wyższa temperatura) o pojemności od 30 do 250 ml umieszczonego w 

chłodzonym wodą stalowym płaszczu, do wnętrza którego za pośrednictwem specjalnego 
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układu sprzęgającego wprowadzana jest w sposób ciągły zogniskowana energia mikrofalowa 

(np. moc 150-350 W).  

Zaletami mineralizacji mikrofalowej są: 

• dobra powtarzalność,  
• prostota wykonania, 
• krótki czas przebiegu procesu, 
• niewielkie zużycie odczynników. 
• ograniczone straty analitów. 
• ograniczona ryzyko zanieczyszczenia próbki 
• małe odważki analizowanego materiału (0,1 g), 
• stosunkowo proste dostosowanie parametrów decydujących o mineralizacji (rodzaju i 

stężenia kwasów, mocy generatora, ciśnienia) do rodzaju analizowanych próbek, 
• skuteczność rozkładu substancji organicznej i nieorganicznej. 

Wady mineralizacji mikrofalowej to przede wszystkim: 

• cena aparatu  
• konieczność stosowania małych odważek próbki. 

3. Spektroskopia fluorescencji rentgenowskiej (XRF) 

Istnieją dwie odmiany techniki XRF - spektroskopia z wykorzystaniem energii 

rozproszonej (ang. Energy Dispersive, ED) XRF oraz spektroskopia z wykorzystaniem 

rozproszonej długości fali (ang. Wave Dispersive, WD) XRF. Co do zasady w technice XRF 

wykorzystuje się oddziaływania na orbitalu K, L oraz M. Dla każdego pierwiastka poziom 

energii dla orbitali elektronowych jest różny.  

Aparat XRF jest wyposażony w źródło (lampę rentgenowską) emitujące pierwotne 

promieniowanie rentgenowskie w postaci fotonów o wysokiej energii, którymi 

bombardowana jest próbka. Fotony pierwotne posiadają na tyle wysoką energię, że po 

uderzeniu w próbkę wybijają z orbitali K i L elektrony. Powstałe z bombardowanych atomów 

jony, mają niską stabilność, w wyniku czego, elektrony z zewnętrznych orbitali kierują się w 

kierunku powstałej luki na orbitalu wewnętrznym. Przejście elektronu z poziomu L na poziom 

K nosi nazwę Kα, natomiast z poziomu M na poziom K – Kβ. Przeskokowi elektronów z 

orbitali zewnętrznych na wewnętrzne towarzyszy emisja energii w postaci fotonu wtórnego 

promieniowania rentgenowskiego, co określane jest fluorescencją. Wielkość emitowanej 

energii (długość fali emitowanego światła) jest charakterystyczna dla każdego pierwiastka. 



8 

 

 

Możliwe jest analizowanie próbek stałych (należy przed pomiarem przeszlifować 

powierzchnię próbki w celu zapewnienia jej gładkości) oraz proszków (wykonanie pastylki 

poprzez sprasowanie lub stopienie próbki w np. w szkle borowym), a także ciekłych ( w 

specjalnych kubkach z oknem pomiarowym w dnie wykonanym z folii mylarowej, 

poliwęglanu, polipropylenu czy kaptonu). Zalety techniki XRF to:  

• wysoka dokładność i precyzja  

• bardzo prosty i szybki sposób przygotowania próbki.  

• analizy pierwiastków od berylu do uranu w zakresie stężeń od poziomu ppm do 100%.  

• Analiza techniką XRF nie jest inwazyjna, nie niszczy próbki.  

• Proces analizy jest bardzo szybki.  

• Niski koszt wykonania pojedynczej analizy próbki w porównaniu z innymi technikami 

analizy zawartości pierwiastków. 

Wady: niska czułość dla pierwiastków o małej masie atomowej, a także wysoki koszt 

zakupu aparatury. 

4. Atomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA) 

W technice Atomowej Spektroskopii Absorpcyjnej – ASA wykorzystuje się zjawisko 

absorpcji promieniowania elekromagnetycznego przez pierwiastki w postaci atomowej. Układ 

pomiarowy składa się ze źródła promieniowania (lampa z katodą wnękową lub lampa z 

wyładowaniem bezelektrodowym), która emituje promieniowanie o charakterystycznej 

długości fali – odpowiedniej dla analizy konkretnego pierwiastka. Emitowane światło trafia 

do komory wytwarzania atomów w stanie podstawowym (atomizera). Atomizacja jest 

osiągana metodą płomieniową lub elektrotermiczną. Światło podczas przejścia przez atomizer 

jest częściowo absorbowane przez atomy oznaczanego pierwiastka. Za komorą atomizacji 

światło przechodzi przez układ optyczny składający się z monochromatora, którego zadaniem 

jest wyselekcjonowanie charakterystycznej długości fali światła. Światło trafia następnie do 

detektora, którym najczęściej jest fotopowielacz. Oznaczenia ilościowe (najczęściej metodą 

krzywej kalibracyjnej lub metodą dodatku wzorca) wykonuje się na podstawie pomiaru 

spadku intensywności światła mierzonego w fotopowielaczu (ilości światła zaabsorbowanego 

przez atomy) proporcjonalnego do stężenia oznaczanego pierwiastka w próbce. Analizie 
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można poddawać próbki ciekłe i stałe – w zależności od posiadanego układu do atomizacji. 

Zalety metody ASA to:  

• bardzo wysoka czułość (poziom od setnych części ppb)  

• bardzo wysoka selektywność, a także powtarzalność oznaczeń. 

Ograniczeniami są natomiast: 

• liczne interferencje  

• konieczność posiadania wielu lamp – jedna lampa stosowana jest wyłącznie dla 

oznaczania jednego pierwiastka  

• możliwość analizy tylko jednego pierwiastka podczas jednej analizy 

• problemy z wykonywaniem bezpośrednich oznaczeń w przypadku wysokich stężeń 

oznaczanego pierwiastka w próbce 

5. Spektrometria mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie 

sprzężonej (ICP-MS) 

Zasada działania spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej 

(ang. inductively coupled plasma mass spectometry, ICP-MS) polega na pomiarze 

intensywności strumienia jonów powstałych w plazmie. Jony są wytwarzane w plazmie 

sprzężonej indukcyjnie, a następnie rozdzielane z wykorzystaniem analizatora mas, w którym 

rozdzielenie jest uzyskiwane ze względu na wartość stosunku masy do ładunku. Zaletami 

techniki ICP-MS są: 

• bardzo niskie granice wykrywalności (LOD) wielu pierwiastków - poziom pg/L (ppt), co 

uzyskiwane jest dzięki bardzo wysokiej (blisko 100 %) wydajności jonizacji w plazmie 

ICP 

• duża selektywność  

• możliwość oznaczenia całego spektrum pierwiastków w czasie jednej analizy, w tym 

samym czasie. 

Ograniczenia wynikają z bardzo wysokich kosztów aparatury i jej eksploatacji. 

Analizie można poddawać próbki ciekłe – z wykorzystaniem systemu rozpylania i 

komory mgielnej, a także stałe - zastosowanie techniki odparowania laserowego (ang. Laser 

Ablation, LA). Technika LA polega na powierzchniowym rozpyleniu materiału próbki za 
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pomocą skupionej wiązki laserowej. Wytworzona faza gazowa i aerozol są przenoszone do 

plazmy ICP za pomocą strumienia gazu pomocniczego - argonu.  

6. Chromatografia jonowymienna 

Chromatografia jonowymienna ( Ion-Exchange Chromatography – IEC ) jest odmianą 

wysokosprawnej chromatografii cieczowej, stosowaną do rozdzielania i oznaczania 

substancji, które można przeprowadzić do postaci jonowej.  

W przeciwieństwie do chromatografii jonowej, w chromatografii jonowymiennej stosuje 

się silne eluenty (0,1 – 10M), analizie poddawane są mieszaniny wielooskładnikowe. Stosuje 

się jonity o dużej pojemności wymiany jonowej, nie stosuje się supresorów lub kolumny 

tłumienia. Detekcja wykonywana za pomocą klasycznych metod – refraktometryczna, 

spektrofotometryczna. 

 Zakres stosowania 

� Oznaczanie anionów, kationów w wodach (pitnych, mineralnych, morskiej, 

powierzchniowe) i ściekach (poatomowych, petrochemicznych, galwanizerskich) 

� Oznaczanie anionów i kationów w płynach fizjologicznych, lekach i żywności 

� Oznaczanie aminokwasów, peptydów, białek, cukrów, RNA, DNA, 

nukleotydów w materiałach pochodzenia biologicznego 

� Oczyszczanie mieszanin postsyntetycznych powstałych podczas produkcji 

kwasów nukleinowych, peptydów i białek. 

W czasie procesów reformingu, hydroreformingu, hydrocrackingu generowane są 

znaczne ilości gazów bogatych w siarkowodór. Sposobem jego usunięcia z gazu 

wodorowego, który poddawany jest recyrkulacji, jest tzw. „mycie aminowe”, w którym 

wykorzystywana jest chemisorpcja w reakcji z aminami organicznymi, tj monoetanoloamina 

(MEA), dietanoloamina (DEA), metylodietyloetanoloamina (MDEA). 

Jednym ze sposobów degradacji mieszaniny amin powstałych w procesie odsiarczania 

gazu („desulfuryzacji” ) – usunięcia siarkowodoru - jest proces degradacji termicznej, w 

wyniku której powstaje m.in. amoniak i jony amoniowe. 
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Z tego powodu istnieje spore ryzyko przedostania się wraz ze ściekami poprocesowymi 

do gleby amin organicznych oraz ich produktów rozkładu (włącznie z jonami amoniowymi). 

Stąd ważne jest oznaczanie i monitorowanie obecności wspominanych substancji w odpadach 

poprocesowych. 

Przykłady chromatogramów rozdzielania mieszaniny wzorców oraz próbki 

„surowe” przedstawiono wraz z opisami na rysunku nr 1 oraz 2. 

 

 

Rys. 1 Przykład chromatogramu rozdzielania próbki złożonej z: NH4
+, MEA, DEA, MDEA techniką 

chromatografii jonowymiennej. Detektor refraktometryczny, kolumna: Nucleosil AG, 5 µm, 250 x 
4,6 mm, przepływ 2 ml/min, temperatura 33°°°°C, objętość dozowana 20 µl. 

 



 

 

Rys. 2 Przykład chromatogramu
olejów bazowych techniką chromatografii jonowymiennej. D

spektrofotometryczny UV-VIS typ DAD (A, B, E). Warunki chromatograficzne jak na rysunku nr 1

6.2. Wymagania do sprawdzia

1) Zakres zagadnień objęty niniejsz

2) Mechanizm rozdzielania molekuł metod

3) Stosowane wymieniacze jonowe i ich krótka charakterystyka

4) Stosowane eluenty (fazy ruchome) i 

5) Supresja jonów – definicja i rodzaje

6) Detektory stosowane w chromatografii 

7) Przykłady zastosowań

preparatyce. 
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8. Wykonanie ćwiczenia 

Niniejsze ćwiczenie 6 składa się z trzech części: 

8.1 Przygotowanie próbki - mineralizacja 

a) Wykonanie mineralizacji wybranej na zajęciach próbki materiału (ciężki olej opałowy 

lub pozostałość próżniowa) poprzez spopielenie 

1. Odważyć w parowniczce ok. 0,6 g próbki – masę odważki należy odnotować z 

dokładnością wagi analitycznej zastosowanej podczas laboratorium 

2. Nagrzać próbkę na płycie elektrycznej do temperatury zapłonu 

3.  Zapalić zapałką próbkę 

4. Prażyć próbkę w piecu w temperaturze ok. 750°C przez 8 godzin 

5. Pozostałość po prażeniu roztworzyć w stężonym kwasie siarkowym 

b) Wykonanie mineralizacji wybranej na zajęciach próbki materiału z zastosowaniem 

mineralizacji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym 
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1. Odważyć ok. 0,5 g próbki – masę odważki należy odnotować z dokładnością 

wagi analitycznej zastosowanej podczas laboratorium 

2. Dodać mieszaninę HNO3/H2O2 lub HNO3/HCl według instrukcji 

Prowadzącego 

3. Umieścić próbkę w pojemnikach do mineralizacji 

4. Mineralizacje prowadzić w warunkach 

Moc  czas 

450W 2min 

0W 1min 

550W 2min 

0W 1min 

700W 2min 

Instrukcje stanowiskowe do wykonania ćwiczenia zostaną przekazane Studentom podczas 

laboratorium. 

8.2 Oznaczanie jonów - IEC-HPLC 

a) Wykonanie oznaczenia 

• Przygotować „surowe” próbki wykonując seryjne rozcieńczenia próbki 

„pierwotnej” otrzymanej od Prowadzącego 

• Wykonać „wzorcowanie” przy użyciu mieszaniny kalibracyjnej otrzymanej od 

Prowadzącego ćwiczenie 

• Po ustabilizowaniu warunków oznaczania, identycznych jak te, które stosowano 

podczas wzorcowania, dozować do kolumny roztwór próbki i rozpocząć zbieranie 

danych. 

• Z uzyskanego chromatogramu odczytać czas retencji (czas położenia maksimum 

piku) oraz powierzchnię każdego interesującego nas piku 

b) Warunki chromatograficzne 

• Kolumna: Nucleosil SA, 5µm, 250 x 4,6mmm (Mechery - Nagel, Niemcy) 

• Eluent: 0,088M KH2PO4 (Merck, Niemcy) + 85%H3PO4 (Merck, Niemcy),  

pH = 2,6 
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• Przepływ eluentu: 2 ml/min,  

• Temperatura: 30°C,  

• Objętość dozowanej próbki: 20 l,  

• Detekcja: RI, UV-VIS 

8.3 Oznaczanie pierwiastków -ASA 

Roztworzone, ochłodzone próbki po mineralizacji przenieść ilościowo do kolbki o 

pojemności 100 cm3 i uzupełnić wodą demineralizowaną do kreski. Tak przygotowane 

roztwory nadają się już do analizy.  

W 5 kolbach miarowych o pojemności 50 cm3 przygotować roztwory kalibracyjne azotanu 

niklu w zakresie 1-5 ppm z roztworu wyjściowego o stężeniu 1000mg/L. 

9. Sprawozdanie 

Każda grupa przygotowuje odrębne sprawozdanie w formie raportu z badań, z 

odpowiednimi obliczeniami i wykresami oraz poprawnie opisanymi chromatogramami. Na 

końcu raportu należy zawrzeć wnioski Grupy nt. każdej z części ćwiczenia.   

Nad przygotowaniem sprawozdania powinna pracować cała grupa wykonująca 

ćwiczenie. Na stronie czołowej powinny zostać wpisane czytelnie nazwiska osób 

wykonujących ćwiczenie oraz sprawozdanie wraz z podpisami. Podpis oznacza, że 

określona osoba brała udział w pracy nad przygotowaniem sprawozdania i współ-

odpowiada za jego treść i zamieszczone wnioski.   


