
 

Lp. KURS Szczegóły kursu 
liczba 
godzin 

Cena kursu 
brutto 

CHEMIA IB DP 

1. 
Konsultacje IA 

Individual 
Investigation 

 Sprawdzenie wersji elektronicznej (word, pdf) raportu z Individual Investigation (12 
stron, czcionka 12 Times New Roman) – 1.5h  

 Wprowadzenie ogólnych uwag na marginesie, przygotowanie dokumentu tzw. 
feedback w odniesieniu do kryteriów oceniania IA – 1.5h  

 Szczegółowe, ustne omówienie uwag sprawdzonego raportu z wykorzystaniem 
Skypa – 2h 

5h 760zł 

2. 
Obliczenia 

chemiczne  (Topic 1) 

Rozwiązywanie standardowych zadań dotyczących: 

 mola, masy molowej, 

 wyznaczanie wzorów empirycznych oraz sumarycznych na podstawie danych 
doświadczlanych, 

 stężenia molowego oraz procentowego,  

 reakcji stechiometrycznych oraz niestechiometrycznych,  

 gazu doskonałego oraz rzeczywistego, równanie Clapeyrona, 

 roztworów (miareczkowanie, rozcieńczenia). 

5h 760zł 

3. 
Obliczenia 
chemiczne 

Rozwiązywania zadań na poziomie rozszerzonym dla wybranych działów: 

 termochemia (Topic 5 &15), 

 kinetyka (Topic 6 &16), 

 równowaga chemiczna (Topic 7 &17), 

 kwasy i zasady (Topic 8 &18). 
Wybór działu należy do osoby zamawiającej kurs. 

5h 760zł 

4. 
Analiza widm 

związków 
organicznych 

Określanie wzoru związków organicznych na podstawie widm IR, NMR, MS.  

 Wyjaśnienie zasad powstawania widm IR oraz ich wykorzystanie do określania 
struktury zw. Organicznych,  

 Wyjaśnienie zasad powstawania widm NMR oraz ich wykorzystanie do określania 
struktury zw. Organicznych,  

 Wyjaśnienie zasad powstawania widm MS oraz ich wykorzystanie do określania 
struktury zw. Organicznych 

 Ćwiczenia utrwalające określanie struktur zw. Organicznych z wykorzystaniem 
wszystkich informacji chemii analitycznej 

5h 760zł 

5. Indywidualny kurs Istnieje możliwość ułożenia kursu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.  do ustalenia 



BIOLOGIA IB DP 

1. 

Konsultacje IA 
Individual 

Investigation 
 

 Sprawdzenie wersji elektronicznej (word, pdf) raportu z Individual Investigation (12 
stron, czcionka 12 Times New Roman) – 1.5h  

 Wprowadzenie ogólnych uwag na marginesie, przygotowanie dokumentu tzw. 
feedback w odniesieniu do kryteriów oceniania IA – 1.5h  

 Szczegółowe, ustne omówienie uwag sprawdzonego raportu z wykorzystaniem 
Skypa – 2h 

5h 760zł 

2. 
Metabolizm 

komórkowy (MK) 
poziom AHL 

Omówienie zagadnień z zakresu:  

 metabolizm, 

 oddychanie komórkowe, 

 fotosynteza. 

5h 760zł 

3. 
Genetyka 

Poziom AHL 

Omówienie zagadnień z zakresu: 

 krzyżówki genetyczne dwugenowe (rozwiązywanie przykładowych zadań) – 1h, 

 cechy sprzężone z płcią, geny sprzężone ze sobą – 1h,  

 crossing over – 1h, 

 specjacja – 1h,  

 zastosowanie testu chi 2 w krzyżówkach genetycznych z przykładami – 1h. 

5h 760zł 

 

 

Osoby zainteresowane którymkolwiek kursem prosimy o kontakt na adres mailowy:  stowarzyszenie@lo2.szczecin.pl 


