
 

                                                                                                                            
 
 

Oleśnica, 14.11.2019 r. 

PCEiK.MDK.4390.54.2019 

 

III  Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny 

dla klas VIII szkół podstawowych  

04.02.2020 r. -  godzina 1000 

 

 

ORGANIZATORZY: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

 

AUTORKI ZADAŃ KONKURSOWYCH: 

Pani Dorota Bogaczyńska-Janik i  Pani Aneta Krzyżewska-Nowosad   

z II Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Jan Twardowskiego 

 

MIEJSCE KONKURSU 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy,  

II Liceum  Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy  

(laboratorium biologiczno-chemiczne) 

 

I. TERMIN KONKURSU – 04.02.2020 r. godz. 10.00 

 

II. 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. Umożliwienie uczniom sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności z biologii i chemii. 

6. Wyłonienie talentów, szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych chemią i biologią uczniów. 

7. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

 

III. ZASADY KONKURSU: 

1. Uczestnikiem  konkursu  może  być  uczeń  klasy  VIII  szkoły  podstawowej powiatu oleśnickiego. 

Z każdej szkoły może wziąć udział 2 uczniów z klasy VIII ( stanowią 2-osobową drużynę 

konkursową). Każdy uczeń rozwiązuje indywidualnie test z biologii i test z chemii. Drużynowo 

uczniowie rozwiązują zadania problemowe: z biologii i z chemii.  

2. Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 17.01.2020 r. na adres: pceik@pceik.pl   

3. Zakres wiedzy i umiejętności obejmuje wymagania zgodne z  obowiązującą  podstawą programową 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej ( dla przedmiotów: biologia i chemia). 

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

zawierających działania takie jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, pierwiastkowanie 

(uczniowie przynoszą indywidualnie kalkulator na konkurs). Zabrania się wnoszenia do sali,                

w której odbywa się konkurs układu okresowego pierwiastków, tablicy rozpuszczalności, 
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podręczników, książek, telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń wielofunkcyjnych. 

Uczestnicy mogą jedynie korzystać z materiałów dydaktycznych przygotowanych przez 

organizatora. 

5. Wolno korzystać tylko z czarnego lub niebieskiego długopisu ( niezmazywalnego). 

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

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

z podstawą programową kształcenia ogólnego z biologii i chemii.  

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 umieć bezpiecznie posługiwać się podstawowym 

sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi. 

8. Konkurs polega  na rozwiązaniu zadań zamkniętych i otwartych. Ilość punktów możliwych            

do zdobycia będzie podana w arkuszu konkursowym.  W zadaniach laboratoryjnych zostanie 

wykorzystany sprzęt w postaci: 

- naczyń  laboratoryjnych,   

- odczynników  chemicznych,   

- preparatów  biologicznych,    

- mikroskopu. 

9. Czas trwania konkursu: 120 minut. 

10. Komisję konkursową tworzą organizatorzy konkursu. 

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

arkusza konkursowego. Jeżeli większą liczbę punktów ( w ramach I, II, II miejsca) uzyska kilka 

drużyn,  pod  uwagę  będą  brane  punkty  z  II- części  ( części  praktycznej )   z biologii i z chemii.  

12. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.pceik.pl  

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

kalkulatorów). 

14. Dla uczniów biorących udział w konkursie, nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu oraz 

członków jury przewidziane są dyplomy i podziękowania. 

IV. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 16 czerwca 2020 r.                     

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej MOKiS w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4 podczas              

Gali  PCEiK 2020  

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

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

regulaminu. 

2. 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.  

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

wspomnianym konkursie.  

4. W załączniku:  

- oświadczenie rodziców w sprawie RODO 

- karta zgłoszeniowa 
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