
Szkolny Konkurs Chemiczny „Świadomie o atomie” 

 

Regulamin 

 

Konkurs połączony będzie z wystawą modeli atomów pierwiastka chemicznego. 

 

1. Organizator : Wioleta Bednarz 

 

2. Uczestnicy: Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII – VIII Szkoły 

Podstawowej w Bziance 

 

3. Cele konkursu:  

 rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania uczniów chemią, 

 rozwijanie zdolności manualnych młodzieży, 

 wyrabianie umiejętności przestrzennego postrzegania atomów 

 pobudzanie do kreatywnego i twórczego działania 

 podnoszenie poziomu wiedzy 

 

4. Ustalenia ogólne: 

 Szkolny Konkurs Chemiczny „Świadomie o atomie” przeznaczony jest dla 

uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej w Bziance 

 Konkurs obejmuje treści określone w podstawie programowej dla szkół 

Podstawowych 

 Szkolny Konkurs Chemiczny „Świadomie o atomie” jest BEZPŁATNY 

 Zdjęcia podpisanych prac (imię, nazwisko, klasa) należy wysłać do 15 marca 

2021r. na adres mailowy szkoły zsp_bzianka@wp.pl 

 

5. Warunki konkursu: 

 Konkurs jest jednoetapowy (uczniowie wykonują model atomu wybranego 

przez siebie pierwiastka- zawierającego prawidłową liczbę protonów, 

neutronów oraz elektronów krążących po powłokach elektronowych). 

 Jury w składzie P. Szymon Kielar, P. Wioleta Bednarz w szkole podejmuje 

decyzje o wyborze trzech najlepszych prac. 

 Temat pracy konkursowej: „Świadomie o atomie” 

 Praca konkursowa jest pracą samodzielną, wykonaną w technice dowolnej 
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i wcześniej nieopublikowaną. 

 Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę. 

 W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne 

jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. 

 Oceniana będzie zgodność wykonanego modelu ze specyfikacją, treść 

merytoryczna, wyczerpanie tematu, walory estetyczne, unikatowość pracy, 

wkład pracy oraz jej opis. 

 Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi 

danymi: imię i nazwisko, klasa. Dane osobowe uczestników pozyskane są 

wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

 Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu. 

 Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków 

konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub 

utratę prawa do nagrody. 

6. Postanowienia końcowe: 

 Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne i nieodpłatne. 

 Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy 

otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz drobne upominki.   

 Informacje o Konkursie zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły 

https://spbzianka.idl.pl/ 

 Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy przesyłać drogą elektroniczną 

na adres: wioleta_bednarz@o2.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:wioleta_bednarz@o2.pl


 

 


