
            „Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. 

                                                                 Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie…” 

                                                                                                      Maria Skłodowska- Curie 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka  

w Pisarzowej 

zaprasza do udziału w 

VI Gminnym Konkursie Chemicznym,  

który odbędzie się 

30 maja 2023 r. (wtorek ) o godz. 900  

 

 

 



REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU CHEMICZNEGO 

 

§ 1 

1. Organizatorem VI Gminnego Konkursu Chemicznego, zwanego dalej konkursem, jest Szkoła 

Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej. 

2. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Limanowa. 

 

§ 2 

Celem konkursu jest: 

1. Rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień oraz promowanie uczniów o szczególnych uzdolnieniach  

w dziedzinie chemii. 

2. Motywowanie do twórczej pracy umysłowej. 

3. Doskonalenie umiejętności: 

- obserwacji i wyjaśniania przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, 

- określania właściwości substancji spotykanych w życiu codziennym, 

- odczytywania informacji z różnych źródeł, analizowania i przetwarzania. 

4. Kształtowanie właściwych postaw oraz rozumienia roli chemii w życiu człowieka. 

 

§ 3 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII oraz VIII szkół podstawowych z terenu Gminy 

Limanowa. 

2. Każda szkoła zgłaszająca udział w konkursie przeprowadza etap szkolny i wyłania reprezentantów 

według własnego regulaminu. 

3. Daną szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczniów z klasy VIII i jeden uczeń z klasy 

VII wyłonionych w etapie szkolnym. 

4. Komisja konkursowa etapu szkolnego przekazuje dane uczestników, którzy zakwalifikowali się do 

etapu gminnego, przesyłając pocztą bądź drogą elektroniczną kartę zgłoszenia (załącznik 1)  oraz 

klauzulę informacyjną (załącznik nr 2) na adres: 

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej 

Pisarzowa 346 

34-654 Męcina 

tel/fax: 18-3328109 

e-mail: szkola@pisarzowa.pl 

                                          w terminie do 5 maja 2023 r. (piątek) 



5. Etap gminny konkursu zostanie przeprowadzony 30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 900 w Szkole 

Podstawowej im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej. Konkurs będzie miał formę pisemną (zadania 

będą zawierać zarówno elementy obliczeniowe, jak i problemowe). 

6. Laureaci etapów szkolnych konkursu przyjeżdżają na etap gminny pod opieką nauczyciela chemii. 

Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu. 

7. Kodowane prace uczestników konkursu oceniać będzie komisja powołana przez organizatora 

konkursu w dniu jego przeprowadzenia spośród opiekunów uczniów uczestniczących w konkursie. 

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu jego przeprowadzenia. Wszyscy uczestnicy etapu 

gminnego otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Laureatom I, II i III miejsca zostaną 

wręczone nagrody. 

§ 4 

1. Konkurs dedykowany jest dla uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej (dla każdej klasy 

oddzielny zestaw zadań). 

2. Zadania konkursowe dla uczniów klasy VII będą obejmować treści nauczania i wymagania 

opisane w podstawie programowej przedmiotu chemia dla II etapu edukacyjnego 

obejmującego klasy IV – VIII ośmioletniej szkoły podstawowej, o której mowa 

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, (...) (Dz. U. z 2017 r., poz. 356 

z późn.zm.), z uwzględnieniem treści zawartych w punktach I – V. 

3. Zadania konkursowe dla uczniów klasy VIII będą obejmować treści nauczania 

i wymagania opisane w podstawie programowej przedmiotu chemia dla II etapu 

edukacyjnego obejmującego klasy IV – VIII ośmioletniej szkoły podstawowej, o której 

mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, (...) (Dz. U. z 2017 r., poz. 356 

z późn.zm.), z uwzględnieniem treści zawartych w punktach I – IX. 

4. Dodatkowe informacje: Podczas rozwiązywania zadań będzie można korzystać z układu 

okresowego pierwiastków chemicznych oraz tablicy rozpuszczalności soli i wodorotlenków, 

które zostaną dołączone do zadań konkursowych, a także z prostego kalkulatora. 



§ 5 

1. Informacji dotyczących konkursu udziela koordynator: 

mgr Grzegorz Długosz  

e-mail: gdlugosz@pisarzowa.pl 

tel. 600-309-463 

Sekretariat Szkoły (tel./fax): 18 3328109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


