
SZKOLNE KONKURSY CHEMICZNE 
O TYTUŁ 

"MISTRZA PRZEDMIOTU" 
 

 

 

 

 W maju w roku szkolnym 2013/2014, zostaną zorganizowane szkolne konkursy  

z chemii o tytuł "Mistrza Przedmiotu". Konkursy zostaną przeprowadzone w grupie uczniów 

klas I, II i III. Stwarzają one możliwość sprawdzenia wiedzy uzyskanej przez uczniów, 

mobilizują do pogłębiania i ugruntowywania wiedzy z przedmiotu, wyrabiają chęć rywalizacji, 

uczą samodzielnego myślenia. 

 Terminy i regulaminy konkursów zamieszczono poniżej. 

 

I. Terminarz konkursów 
 

 

Data  Klasa Tytuł konkursu Godzina Sala Organizator 
 

13.05.2014 

 

 

klasy I 

 

"W poszukiwaniu 

atomów i cząsteczek" 

 

 
6

55 

 
256 

 
K. Deptuch 

 

13.05.2014 

 

 

klasy II 

 

"Na tropie kwasów" 

 

6
55 

 
256 

 
K. Deptuch 

 

16.05.2014 

 

 

klasy III 

 

"Substancje organiczne 

w naszym otoczeniu" 

 

 
11

15 

 
256 

 
K. Deptuch 

 
 

II. Regulaminy konkursów 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                                       
  



REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 
 DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 

"W POSZUKIWANIU ATOMÓW I CZĄSTECZEK" 
 
1. Propozycja adresowana do uczniów klas pierwszych. 

 

2. Termin realizacji  -  13.05.2014r. godz. 6
55

 sala 256. 

 

3. Cele konkursu: 

 

• sprawdzenie własnych umiejętności 

• zastosowanie zdobytych umiejętności i wiadomości do rozwiązywania zadań 

problemowych 

• pogłębianie zdobytej wiedzy 

• wyrabianie umiejętności samodzielnej pracy 

 

 4. Forma konkursu  -  test wyboru. 

 

 5. Opis konkursu: 

 

• czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45 min. 

• za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt 

• maksymalnie można otrzymać 20 punktów 

• uczeń może korzystać z układu okresowego 

• laureatem konkursu zostaje 5 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów 

 

 6. Obowiązujący zakres wiadomości: 

 

• budowa atomu  

• izotopy  

• wiązania chemiczne  

• poznane prawa chemiczne 

• budowa układu okresowego 

• wzory sumaryczne i kreskowe 

• równania reakcji chemicznych 

 

 7. Literatura: 

 

• podręcznik chemiczny do kl. I  

• dostępne zbiory zadań 

• literatura popularno – naukowa 

 
                                                                                         

 

 



REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 
 DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH 

"NA TROPIE KWASÓW" 
 
 

1. Propozycja adresowana do uczniów klas drugich. 

 

2. Termin realizacji: 13.05.2014r, godzina 6
55

, sala 256. 

 

3. Cele konkursu: 

 

• wykorzystanie dotychczasowej wiedzy w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych 

• kształcenie dedukcyjności i logicznego myślenia 

• sprawdzenie własnych umiejętności 

• wyrabianie umiejętności samodzielnej pracy 

• integracja wiedzy matematyczno – przyrodniczej 

 

4. Forma konkursu – test wyboru. 

 

5. Opis konkursu: 

• czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45 min. 

• za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt 

• maksymalnie można otrzymać 20 punktów 

• laureatem konkursu zostaje 5 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów 

 

6. Obowiązujący zakres wiadomości: 

 

• stężenie procentowe roztworu 

• kwasy  - ich wzory i nazewnictwo oraz właściwości 

• dysocjacja kwasów 

• elementy ekologii 

• odczyn roztworu - skala pH 

 

7. Literatura: 

 

• podręczniki chemiczne do  kl. I, II 

• dostępne zbiory zadań 

• literatura popularno – naukowa 

                                                                                 

                                                                                            
 

 
 
 
 



REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 
 DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH 

 „SUBSTANCJE ORGANICZNE W NASZYM OTOCZENIU" 
 
 

1. Propozycja adresowana do uczniów klas trzecich. 

 
2. Termin realizacji: 16 maj 2014 r. , godz. 11

15
, sala 256. 

 

3. Cele konkursu: 

 

• wykorzystanie dotychczasowej wiedzy w rozwiązywaniu zadań obliczeniowych  

• rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem 

• wyrabianie umiejętności samodzielnej pracy 

• integracja wiedzy matematyczno – przyrodniczej 

 

4. Forma konkursu – test wyboru i zadania otwarte. 

 

5. Opis konkursu : 

 

• czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań wynosi 45 min. 

• uczeń może korzystać z kalkulatora, układu okresowego i tabeli rozpuszczalności  

• laureatem konkursu zostaje pięciu uczniów , którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów 

 

6. Obowiązujący zakres wiadomości: 

 

• budowa związków organicznych 

• właściwości węglowodorów i pochodnych węglowodorów 

• substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym 

• mol i masa molowa 

• stechiometria 

 

7. Literatura: 

 

• podręcznik chemiczny kl. III  

• dostępne zbiory zadań 

• literatura popularno – naukowa 

 
 
 
 
 
 

 


