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II Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny 

dla klas VIII szkół podstawowych i III kl. gimnazjalnych 

26.02.2019 r. -  godzina 1000 

 
 

 

ORGANIZATORZY: 

- Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy- dr Józef Krawczyk - konsultant ds. edukacji 

przyrodniczej 

AUTORKI ZADAŃ KONKURSOWYCH: 

- Pani Dorota Bogaczyńska-Janik z II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jan Twardowskiego  

w Oleśnicy 

- Pani Barbara Trokowicz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jan Twardowskiego w Oleśnicy 

 

MIEJSCE KONKURSU - Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy (aula), II Liceum  

Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy (laboratorium biologiczno-chemiczne) 

. 

TERMIN KONKURSU – 26.02.2019 r. godz. 10.00 

 

I. CELE KONKURSU:  

1. motywowanie uczniów do rozwijania uzdolnień, poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności  

w zakresie nauk przyrodniczych, 

2. rozwijanie umiejętności samodzielnego i analitycznego myślenia, 

3. popularyzowanie przedmiotów przyrodniczych, tj. chemii i biologii wśród uczniów, 

4. integrowanie wiadomości i umiejętności z zakresu biologii i chemii do rozwiązywania problemów, 

5. wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych chemią i biologią uczniów, 

6. promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

II. ZASADY KONKURSU: 

1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.  

Z każdej szkoły może wziąć udział 2 uczniów: 2 uczniów z kl. VIII SP i 2 uczniów z  kl. III 

Gimnazjum. Uczniowie rozwiązują zadania drużynowo: 2 uczniów z SP, 2 uczniów z Gimnazjum. 

2. Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 15.02.2019 r. na adres: pceik@pceik.pl   

3. Konkurs obejmuje treści podstawy programowej nauczania biologii i chemii, tj.: 

a. Podstawa programowa kształcenia ogólnego chemia II etap edukacyjny (SP) 

b. Podstawa programowa kształcenia ogólnego  chemia III etap edukacyjny ( Gim) 

4. Konkurs ma formę pisemną. Podczas konkursu uczniowie mogą korzystać  z kalkulatorów prostych 

( przynoszą indywidulanie na konkurs). Zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się 

konkurs układu okresowego pierwiastków, tablicy rozpuszczalności, podręczników, książek, 

telefonów komórkowych, sprzętu elektronicznego. 

5. Wolno korzystać tylko z czarnego lub niebieskiego długopisu. 

6. Podstawowym źródłem informacji dla uczniów przystępujących do konkursu są podręczniki 

dopuszczone do użytku szkolnego oraz zbiory zadań dla SP i Gimnazjum polecane przez 

nauczycieli i zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego z biologii i chemii.  

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 
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7. W przygotowaniu do konkursu nauczyciel wybiera również literaturę uzupełniającą, uwzględniając 

szczególne zainteresowania ucznia oraz jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne. Uczeń 

przygotowujący się do konkursu powinien bezpiecznie posługiwać się podstawowym sprzętem 

laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi. 

8. Konkurs będzie polegał na rozwiązaniu odpowiedniej liczby zadań zamkniętych i otwartych. Ilość 

punktów możliwych do zdobycia w zadaniach otwartych będzie podana w arkuszu konkursowym. 

W niektórych zadaniach z biologii i chemii będą zadania laboratoryjne z wykorzystaniem sprzętu  

i naczyń laboratoryjnych, odczynników chemicznych, preparatów biologicznych i mikroskopu. 

9. Komisję konkursową tworzą organizatorzy konkursu. 

10. O kolejności przyznawania miejsc decyduje suma uzyskanych przez uczestników punktów z całości 

arkusza konkursowego. 

11. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie PCEiK. 

12. Organizatorzy zapewniają potrzebne materiały do przeprowadzenia konkursu (z wyłączeniem 

kalkulatorów). 

13. Dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu oraz członków jury przewidziane  

są podziękowania. 

III.  NAGRODY 

           Nagrody za zajęte miejsca wg obowiązującej procedury zostaną wręczone 8 czerwca     

           2019 r. w Sali Widowiskowej BiFK  w Oleśnicy podczas uroczystej Gali PCEiK . 

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W razie pytań prosimy o kontakt z PCEiK, tel. 71 314 0172. 

2. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego 

regulaminu. 
3. Zasady regulujące  przebieg konkursu są zawarte w Procedurze organizacji konkursów przedmiotowych  

i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy dostępnej na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom 

Kultury/dokumenty wewnętrzne/ procedury i regulaminy . 

4. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 

wspomnianym konkursie.  

5. Odpłatność w wysokości 10 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin powiatu 

oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa metodycznego  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

6. W załączniku - Karta zgłoszeniowa.  

V.    Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury,56-400 

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: abi@adametronics.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych działań placówki- na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

http://www.pceik.pl/


 

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie ich skutkować będzie brakiem 

możliwości uczestniczenia w konkursie 


