
  XX KONKURS CHEMICZNY  

ZYGMUNTA KORSZAŁOWSKIEGO  

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z REGIONU KOSZALIŃSKIEGO 

O PUCHAR DYREKTORA II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO   

IM. WŁ. BRONIEWSKIEGO w KOSZALINIE. 

  

I. Cele i założenia konkursu:  

   Zasadniczym celem konkursu jest:  

a) umożliwienie uczniom sprawdzenia posiadanego poziomu wiedzy nabywanej w trakcie 

zajęć, a tym samym wyłanianie najzdolniejszych do konkursów i olimpiad chemicznych 

na szczeblach wyższych,  

b) popularyzacja i poszerzanie wiedzy chemicznej, sprawdzenie własnych umiejętności  

i możliwości zastosowania tej wiedzy do typowych i praktycznych rozwiązań,  

c) pozyskiwanie uczniów do dalszego kształcenia w kierunku chemicznym.  

II .Zasady i organizacja konkursu  

1. Konkurs przeprowadzany jest corocznie w okresie kwiecień/maj.  

Termin konkursu:  19 kwietnia 2021r., godz. 11.00 

Konkurs trwa:  120 minut 

2. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. 

Termin zgłoszenia do konkursu:   26 marca 2021r. 

3. Forma zgłoszenia winna być pisemna na adres: II Liceum Ogólnokształcące 

im Wł. Broniewskiego, 75-631 Koszalin, ul. Chełmońskiego 7  

z dopiskiem: KONKURS CHEMICZNY 

4. Konkurs przeprowadzany jest pisemnie, metodą testowo-zadaniową.   

5. Rozwiązania oceniane będą systemem punktowym, zasady punktacji ustala komisja przed 

konkursem i są one podawane do wiadomości wszystkim uczestnikom.  

6. Zagadnienia konkursowe obejmują zakres tematyczny nauczania chemii w szkole 

podstawowej. Zadania z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz organicznej wykraczać 

mogą nieznacznie poza zakres programowy.  

7. Liczba uczestników konkursu jest nieograniczona, w przypadku zgłoszenia się dużej 

liczby uczniów, eliminacje zostaną przeprowadzone w dwóch grupach jednocześnie.  

8. Organizator konkursu nie zwraca kosztów przejazdu i nie organizuje wyżywienia 

uczestnikom konkursu.  

9. Dla zwycięzców konkursu w kategorii indywidualnej przewiduje się nagrody i dyplomy. 

Za I miejsce w klasyfikacji zespołowej szkoła otrzyma puchar Dyrektora II LO  

w Koszalinie.  

10. Dyrektor II LO w Koszalinie do przeprowadzenia tego konkursu powołuje komisję 

konkursową, która opracowuje niezbędne materiały, przeprowadza konkurs, dokonuje 

sprawdzenia prac, a na ich podstawie ustala wyniki współzawodnictwa indywidualnego  

i zespołowego.  

III . Uczestnicy konkursu, przebieg eliminacji  

1. Konkurs trwa 120 minut, miejsca w sali są każdorazowo losowane. Uczestnicy 

zabezpieczają we własnym zakresie kalkulator oraz przyrządy do pisania. 

Korzystanie z telefonu, jako kalkulatora jest zabronione.  



2. Uczestnik rozwiązuje zadania samodzielnie, wszelkie zachowania wskazujące  

na niesamodzielne rozwiązywanie zadań mogą doprowadzić do dyskwalifikacji 

uczestnika.  

3. Ewentualny konieczny kontakt uczestnika z komisją odbywa się przez podniesienie ręki  

i podejście członka komisji do zainteresowanej osoby.  

4. Rozwiązane zadania konkursowe uczestnik przekazać może przed upływem czasu,  

a po sprawdzeniu kompletności zdawanych materiałów może opuścić salę.  

5. Na podstawie oceny prac konkursowych komisja wyłania trzy pierwsze miejsca, jako 

laureatów indywidualnych konkursu – ustalonych z największej liczby uzyskanych 

punktów przekraczających poziom 80% punktów możliwych do osiągnięcia w konkursie.  

Komisja konkursowa ustala pierwsze miejsce w klasyfikacji zespołowej  

na podstawie sumy osiągniętych punktów przez nie więcej, niż trzech zawodników  

z danej szkoły.  

6. Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród, dyplomów oraz pucharów dokonuje  

się na oddzielnym spotkaniu laureatów oraz ich opiekunów.  

IV . Wyróżnienia i nagrody  

     Spośród uczestników, którzy osiągnęli powyżej 80% możliwych punktów wyłania się 

trzech najlepszych ( z największą liczbą punktów ) i są to laureaci konkursu, których 

Dyrektor II LO nagradza:  

1. I miejsce – zwycięzca konkursu otrzymuje Puchar Dyrektora II LO w Koszalinie.  

2. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy uznania  

za zajęcie danego miejsca.  

3. I miejsce zespołowo – Puchar Dyrektora II LO otrzymuje szkoła, których 3 uczniów 

wywalczyło największą liczbę punktów.  

4. Wręczenie nagród, pucharów i dyplomów dokonuje się na spotkaniu podsumowującym 

konkurs.  

V.  Inne ustalenia  

1. W przypadku osiągnięcia miejsc ex aequo obowiązują gratyfikacje dla tego miejsca.  

2. W odniesieniu do uczestników konkursu, którzy wykazali wysoki poziom 

rozwiązywalności zadań, i uzyskali co najmniej 65% punktów możliwych do zdobycia,  

a nie przekroczyli progu 80% punktów – mogą być również przyznane dyplomy 

gratulacyjne.   

3. Uczestników tego konkursu bardzo serdecznie zapraszamy do podjęcia dalszej edukacji  

w naszej szkole.  

 

 

 

                                                                                                         Zatwierdzam 

                                                                                                         

  

 
                                                                                                        

                                                                                                 Dyrektor II LO w Koszalinie  

    Koszalin, 02 lutego 2021r 


