
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 

,,NAJLEPSZE DOŚWIADCZENIE CHEMICZNE” 

DLA UCZNIÓW KLAS VII I VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

W TRZCIANCE 

1. Organizatorem konkursu jest nauczycielka chemii Marta Martenka. 

2. Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania uczniów chemią, opanowanie czynności 

praktycznych: rozwijanie umiejętności przeprowadzania doświadczeń chemicznych 

(zapisywania obserwacji doświadczeń oraz formułowania wniosków); motywowanie do 

samodzielnej pracy, kreowanie wśród uczniów postawy odkrywcy i badacza, rozwijanie  

u uczniów umiejętności samodzielnego pozyskiwania i przetwarzania informacji  

z różnorodnych źródeł oraz wykorzystania zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów. 

3. Zakres tematyczny – materiał konkursowy uwzględnia treści ujęte w podstawie programowej 

przedmiotu chemia na II etapie edukacyjnym. 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w trakcie trwania Tygodnia Nauk Ścisłych 2021 

(19.04.2021 - 23.04.2021). 

5. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch osobnych kategoriach: dla uczniów klas VII oraz 

klas VIII (uczniowie klas VII i VIII otrzymają do przeprowadzenia inne doświadczenia 

chemiczne). 

6. Organizacja i przebieg konkursu:  

 W tygodniu poprzedzającym Tydzień Nauk Ścisłych 2021 uczniowie klas VII i klas 

VIII otrzymają szczegółowe instrukcje doświadczeń (Załącznik 1. dla uczniów kl. VII, 

Załącznik 2. dla uczniów kl. VIII), które będą mieli wykonać oraz wzór raportu  

z doświadczenia (Załącznik 3. dla uczniów kl. VII, Załącznik 4. dla uczniów kl. VIII), 

który będzie należało wypełnić. 

 Warunkiem uczestnictwa jest przeprowadzanie indywidualnie doświadczenia 

chemicznego, uzupełnienie raportu i jego odesłanie do nauczyciela chemii. 

 Chętni uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia chemiczne w domu, lecz  

w obecności rodzica lub opiekuna, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.  

 W doświadczeniach chemicznych używane będą substancje stosowane w życiu 

codziennym oraz przedmioty codziennego użytku. 

 Wyniki doświadczeń należy sfilmować i krótko omówić na filmie lub/i sfotografować. 

Na każdej fotografii musi być widoczna kartka z imieniem, nazwiskiem oraz klasą 

ucznia wykonującego eksperyment (film jest opcjonalny, zdjęcia obowiązkowe).  

 Uczeń może przygotować tylko jedną pracę konkursową. 

 Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie 

niezbędnym dla potrzeb konkursu. 

7. Po przeprowadzeniu doświadczenia chemicznego należy uzupełnić raport. Raport  

z przeprowadzonego doświadczenia powinien zawierać:  

a. Imię i nazwisko ucznia, klasę. 

b. Tytuł doświadczenia. 

c. Krótki  wstęp  literaturowy – najważniejsze  pojęcia  związane  z  wykonywanym 

doświadczeniem (należy pamiętać o bibliografii). 

d. Użyte materiały, substancje i sprzęt. 

 

 

 

 



e. Opis przeprowadzonego doświadczenia, w opisie powinny znaleźć się:  

 wykonane czynności (lub schemat), 

 obserwacje, 

 zdjęcia wykonanego eksperymentu, 

 wnioski. 

8. Wypełniony raport z doświadczenia oraz film (jeśli został nagrany) uczeń przesyła do dnia 

20.04.2021 do nauczyciela na adres e-mail: mmartenka@sp2trz.onmicrosoft.com albo na 

czacie w aplikacji Microsoft TEAMS, bądź w module Zadania.  

9. Ocenie podlegać będą: 

 poprawność wykonania doświadczenia chemicznego (na podstawie filmu i/lub 

fotografii), 

 poprawność komentarza na filmie (jeśli film został nagrany), 

 poprawność uzupełnienia raportu, 

 poprawność zapisania obserwacji i wyciągnięcia wniosków z przeprowadzonego 

eksperymentu, 

 staranność wykonania pracy. 

10. Obowiązki uczestnika konkursu: 

 Uczestnik konkursu zgłasza nauczycielowi chęć udziału w konkursie i przesyła skan 

lub zdjęcie zgody na uczestnictwo podpisanej własnoręcznie przez opiekuna/rodzica 

ucznia (Załącznik 5.) 

 Uczestnik wysyła w określonym terminie raport i film (jeśli został nagrany) –  

do 20.04.2021. 

11. Wśród wszystkich uczestników z klas VII zostanie wybranych pięć najlepszych prac. 

Zwycięzca otrzyma ocenę celującą z chemii (ocena cząstkowa z wagą 3) oraz nagrodę 

rzeczową, uczniowie wyróżnieni (miejsce II, III, IV oraz V) otrzymają ocenę celującą  

z chemii (ocena cząstkowa z wagą 3). 

12. Wśród wszystkich uczestników z klas VIII zostanie wybranych pięć najlepszych prac. 

Zwycięzca otrzyma ocenę celującą z chemii (ocena cząstkowa z wagą 3) oraz nagrodę 

rzeczową, uczniowie wyróżnieni (miejsce II, III, IV oraz V) otrzymają ocenę celującą  

z chemii (ocena cząstkowa z wagą 3). 

Postanowienia końcowe: 

Informacje o konkursie będą publikowane na stronie szkoły. 
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