
 

 

 
XVIII  KONKURS CHEMICZNY 

im. Marii Skłodowskiej – Curie 

Rok szkolny 2019/2020 

 

 

 

Do Pani/Pana Dyrektora Szkoły 

Do Pani/Pana Nauczyciela Chemii 

 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu organizuje w roku 

szkolnym 2019/2020 XVIII Konkurs Chemiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie dla uczniów szkół 

podstawowych. W związku z tym, uprzejmie prosimy o zachęcanie uczniów do udziału  

w Konkursie oraz przekazania informacji zainteresowanym uczniom. 

W Konkursie chemicznym obowiązuje cały materiał objęty programem nauczania chemii w  

szkole podstawowej, z uwzględnieniem prostej stechiometrii wzoru, równania reakcji, stężenia 

molowego. 

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia uczestnictwa, którą po dokładnym wypełnieniu 

należy odesłać na nasz adres najpóźniej do dnia 28 lutego 2020r. 

 

 

 

Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Liceum Ogólnokształcące im. mjra H. Sucharskiego 

ul. Sucharskiego 2 

      09 – 200 Sierpc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMINARZ ZAWODÓW XVII EDYCJI KONKURSU 

 

 

Styczeń, luty   2019r.  samodzielna praca uczniów w szkołach, 

eliminacje wewnątrzszkolne 

 

KONKURS CHEMICZNY   06 marca 2020r. (piątek), godz. 11.30                                      

(czas trwania zawodów 60 minut) 

 

Proponowana literatura: 

• Podręczniki chemii  kl. VII i VIII 

• „Zbiór zadań z chemii – poziom podstawowy” K. Pazdro 

O ewentualnych zmianach będziemy informować telefonicznie lub listownie. 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 24-275-22-01 

 

Informacje o konkursie zamieszczone są również na stronie internetowej naszej szkoły: 

www.losierpc.edu.pl 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU CHEMICZNEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 

 

 

1. Cel Konkursu: 

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią wśród szerokiego grona 

uczniów gimnazjów i szkół podstawowych oraz wyszukiwanie uczniów 

utalentowanych w zakresie chemii jak również porównanie wiedzy chemicznej 

między poszczególnymi uczestnikami zawodów. 

2. Konkurs swoim zakresem obejmuje wiadomości i umiejętności określone 

aktualnie obowiązującymi programami nauczania chemii w  szkołach podstawowych. 

3. Organizatorem Konkursu jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Sierpcu. 

4. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń szkoły podstawowej. 

5. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pieczę sprawuje Komitet Organizacyjny  

w składzie: 

Przewodniczący   - dr Ewa Jancewicz 

Kierownik Organizacyjny   - mgr Jolanta Wiśniewska, mgr Magdalena Krasińska        

6. Siedzibą Komitetu Organizacyjnego jest Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Sierpcu. 

7. Etapy Konkursu: 

• Eliminacje wewnątrzszkolne przeprowadzone przez nauczycieli w sposób dowolny 

• Etap pisemny Konkursu Chemicznego – rozwiązywanie zadań teoretycznych 

(obliczeniowych) przygotowanych przez KOKCh. 

8. Do Konkursu Chemicznego szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. 

9. Punktacja Konkursu: 

O ostatecznej kolejności indywidualnej uczestników decyduje suma uzyskanych 

punktów. 

http://www.losierpc.edu.pl/


10. Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego im. Marii Skłodowskiej-Curie 

przyjmuje w ciągu całego roku propozycje zadań konkursowych opracowanych przez 

nauczycieli. 

11. Przewodniczący KOKCh powołuje zespół przeprowadzający Konkurs. Prace 

sprawdzane są przez Kierownika Organizacyjnego Konkursu. Dokonuje on również 

zestawienia wyników, a zatwierdza je i ogłasza Przewodniczący Konkursu. 

12. O wynikach Konkursu szkoły są powiadamiane telefonicznie. KOKCh przyznaje 

tytuły: zwycięzcy, laureata oraz finalisty Konkursu. 

13. Odwołania od decyzji KOKCh, w przypadku uchybień proceduralnych jak i zastrzeżeń 

co do wyników, prosimy kierować do Komitetu Organizacyjnego w terminie 7 dni  

od daty ogłoszenia wyników. Po tym terminie werdykt KOKCh jest prawomocny. 

14. Dokumentacja pozostaje do wglądu w siedzibie KOKCh. 

15. Każda edycja Konkursu kończy się uroczystym wręczeniem dyplomów, zaświadczeń. 

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY KONKURSU 

1. Podana godzina zawodów dotyczy otwarcia kopert z zadaniami. 

2. Zawodnicy proszeni są o zgłaszanie się do sali, w której odbywają się zawody na  

15 minut przed podaną godziną rozpoczęcia. 

3. W sali, w której odbywa się Konkurs zawodnik otrzymuje ostemplowany komplet 

papieru do pracy. 

4. Zawodnicy podczas trwania zawodów nie mogą korzystać z notatek, książek. 

5. W czasie trwania zawodów uczestnicy mogą korzystać z kalkulatorów i tablic 

chemicznych przygotowanych przez KOKCh. 

6. Telefony komórkowe podczas trwania zawodów muszą być wyłączone. 

7. Zawodnik na salę może wnieść przybory piśmienne i kalkulator. 

8. W czasie trwania zawodów uczestnik otrzymuje kartę z treścią tematów, których nie 

przepisuje. 

9. W czasie trwania zawodów zabrania się uczestnikom prowadzenia rozmów między 

sobą oraz wychodzenia z sali. Jeżeli podczas trwania zawodów uczestnik będzie 

korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się środkami pomocniczymi lub innym w tym 

pomagał, zostanie usunięty z sali i skreślony z listy uczestników Konkursu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
………………………………………..……………. 

 pieczątka szkoły 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

XVII KONKURS CHEMICZNY 

im. Marii Skłodowskiej-Curie 

w roku szkolnym 2019/2020 

 

 

DANE SZKOŁY 

 
 

Nazwa…………………………………………………………………………………………. 

Dokładny adres………………………………………………………………………............... 

Tel./fax z nr kierunkowym…………………………………………………………………….. 

e-mail:…………………………………………………………………………………………... 

 

DANE UCZESTNIKÓW 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika 

 

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

DANE OPIEKUNA 

 
 

                  

                  

 
 

 

 

 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami. Dziękujemy. 

 



 

XVII Konkurs Chemiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie 

Zgoda uczestnika na przetwarzanie danych osobowych  

i upublicznienie wizerunku uczestnika 

 

 

1. Nazwisko uczestnika ................................................................................................................ 

2. Imię uczestnika ........................................................................................................................ 

3. Nazwa szkoły .......................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/ mojego syna* w konkursie 

organizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu. 

Znam i akceptuję zapisy Regulaminu.  

W związku z powyższym wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na: przetwarzanie  

i udostępnianie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu, publikację 

wizerunku w postaci zdjęć i filmów na stronie internetowej placówki, Facebooku, kronice 

szkolnej i innych źródłach (m.in. prasa) w celu informacji o konkursie*. 

Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem danych uczestników konkursu jest Liceum 

Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego z siedzibą przy ul. Sucharskiego 2  

w Sierpcu. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. Dane podaję dobrowolnie i mam świadomość, że przysługuje mi prawo 

dostępu do ich treści, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
 

 

 

 

………………………………   ………………………..……………………………………  
(miejscowość, data)      (czytelny podpis – imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego*) 

 
* Niepotrzebne skreślić  

 

 


