
 
 

 

 

REGULAMIN  

 I POWIATOWEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 

 

 

Organizatorzy 

1. Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie 

2. Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie 
3. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starych Bielicach. 

 

Miejsce i termin konkursu 

1. Konkurs odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie ul. Ruszczyca 

16,  w dniu 09 czerwca 2022 roku w godzinach od 10:00 do 14:00 

2. Uczestnicy konkursu wraz z opiekunami muszą stawić się 30 minut przed 

rozpoczęciem konkursu.  

3. W związku z pandemią wirusa SARS-COV 2 podczas konkursu obowiązywać będą 

aktualne zalecenia sanitarno-epidemiologiczne.  

 

Cele konkursu 

1. Popularyzacja chemii wśród uczniów.  

2. Rozwijanie zainteresowań i pogłębianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych wśród 

uczniów szkół podstawowych.  

 

Uczestnicy konkursu 

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych powiatu koszalińskiego i 

Miasta Koszalina. 

2. W konkursie biorą udział zespoły uczniowskie (max. 3 osobowe) 

3. Szkoła może zgłosić do konkursu max. 2 zespoły. 

 

Założenia i przebieg konkursu 

1. Konkurs składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej (wykonanie określonego 

doświadczenia) 

2. Konkurs rozpoczyna się częścią pisemną, która polega na rozwiązaniu przez zespół 

przygotowanego testu. 

3. Podczas rozwiązywania testu można korzystać z załączonych tablic, kalkulatora 

prostego, długopisu lub pióra, linijki i ołówka.  

4. Czas na rozwiązanie testu -  60 minut.  

5. Podczas pisania konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z innych pomocy 

naukowych i telefonów komórkowych.  

6. Nie stosowanie się do punktu 5, powoduje dyskwalifikację uczestnika konkursu, lub 

całego zespołu.  

7. Test będzie sprawdzany przez komisję konkursową, która zostanie powołana przez 

organizatorów konkursu.  

8. Część praktyczna polega na wykonaniu jednego doświadczenia z podstawy 

programowej nauczania chemii w szkole podstawowej. 

9. Część praktyczna będzie trwała 30 minut.   

10. Podczas części praktycznej członkowie jury mogą zadawać dodatkowe pytania  

dotyczące treści z zakresu doświadczenia. 



 
 

11. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu konkursu.  

12. Przewidywana godzina ogłoszenia wyników przez komisję to14:00.  

13. W czasie sprawdzania prac przez komisję konkursową, uczestnicy mogą wziąć udział 

w pokazie efektownych doświadczeń chemicznych.  

14. Przewidywany godzina zakończenia konkursu: 15:00. 

 

 

Zgłoszenie udziału w konkursie 

1. Kartę zgłoszenia udziału w konkursie (załącznik 1) należy przesłać drogą mailową na 
adres: edukator@scksarbinowo.pl 

2. Kartę można również przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Samorządowe 

Centrum Kultury w Sarbinowie ul. Leśna 2; 76-034 Sarbinowo.  

3. Zgłoszenia należy przesłać najpóźniej do dnia 15 maja 2022 roku.  

 

 

Postanowienia końcowe:  

1. Uczestnicy konkursu oraz opiekunowie nie mają możliwości wglądu do swoich prac.  

2. Decyzja o przyznaniu punktów przez komisję jest ostateczna i nie podlega zmianie.  

3. Prace po zakończeniu konkursu zostaną zarchiwizowane przez rok w Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.  

4. Puste arkusze konkursowe zostaną udostępnione na stronie internetowej 

Samorządowego Centrum Kultury w Sarbinowie tydzień po zakończeniu konkursu.  

5. Dla uczestników konkursu przygotowane będą nagrody upominkowe. 

6. Zwycięzcy konkursu oraz nauczyciele opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe.  
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