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REGULAMIN 

XXVI OPOLSKIEGO TURNIEJU CHEMICZNEGO  

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych 

 w roku szkolnym 2019/2020 

1. CEL TURNIEJU 

 Pobudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowań chemią. 

 Rozwijanie twórczego myślenia i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu. 

 Inspirowanie do samodzielnej pracy. 

 

2. ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU 

Uczeń powinien wykazać się znajomością: 

− wiadomości i umiejętności określonych całą podstawą programową kształcenia ogólnego z chemii,  

− sposobu przeprowadzenia doświadczeń wyszczególnionych w komentarzu do tej podstawy. 
 

3. ORGANIZACJA 

Bieżąca edycja turnieju odbywać się będzie pod honorowym patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty  

w Opolu. Uczestnikami zawodów mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. 

Uczestnictwo ucznia w zawodach jest dobrowolne. Organizatorami zawodów są: 

− Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,  

− Opolski Kurator Oświaty w Opolu, 

− Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. 

Turniej jest dwustopniowy: 

− stopień pierwszy: zawody szkolne,  

− stopień drugi: zawody wojewódzkie podczas których uczestnicy rozwiązują sześć zadań 

problemowych z zakresu chemii w czasie 180 minut. 

Zawody przeprowadzają komisje turniejowe: 

− SZKOLNA KOMISJA (co najmniej dwuosobowa) powoływana jest przez dyrektora szkoły. 

− WOJEWÓDZKA KOMISJA składająca się z pracowników Uniwersytetu Opolskiego oraz 

nauczycieli. Na pierwszym spotkaniu Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego przy 

obecności większości członków Komisji. Siedzibą Komisji jest Wydział Chemii Uniwersytetu 

Opolskiego.  
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Zadania szkolnych komisji: 

− poinformowanie uczniów o zawodach; 

− opracowanie zadań na zawody szkolne, kryteriów oceny prac oraz klucza poprawnych odpowiedzi; 

− zabezpieczenie tajności materiałów oraz samodzielności pracy uczniów w trakcie zawodów 

szkolnych; 

− poprawienie prac oraz wyłonienie uczniów, którzy jako reprezentanci szkoły zostaną zgłoszeni 

do udziału w zawodach wojewódzkich. 

Zadania komisji wojewódzkiej: 

− opracowanie zadań na zawody wojewódzkie, kryteriów oceny prac oraz klucza poprawnych 

odpowiedzi; 

− zabezpieczenie tajności materiałów oraz samodzielności prac uczniów w trakcie zawodów; 

− poprawienie prac oraz ustalenie listy zwycięzców i laureatów turnieju. 

− prowadzenie dokumentacji zawodów. 

 

4. ZGŁASZANIE ZAWODNIKÓW I PRZEBIEG ZAWODÓW TURNIEJOWYCH 

Do uczestnictwa w zawodach szkolnych uczniowie zgłaszają się samodzielnie.  

Do uczestnictwa w zawodach wojewódzkich szkolne komisje mogą kwalifikować następujące liczby 

uczniów: 

− w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych – tylu zawodników, ile tzw. profili 

kształcenia prowadzi szkoła, 

− w technikach – tylu zawodników, w ilu specjalnościach kształcenie prowadzi szkoła. 

Zgłoszenia zawodników należy dokonać przez przesłanie na podany poniżej adres wypełnionej karty 

zgłoszenia (zał. l). 

W szczególnych przypadkach Wojewódzka Komisja Turniejowa może zwiększyć limit uczniów biorących 

udział w Turnieju Chemicznym z danej szkoły. 

Terminarz zawodów: 

- etap szkolny przeprowadzą szkolne komisje do dnia 29 lutego 2020 r. 

Zgłoszenia uczniów zakwalifikowanych do stopnia drugiego należy przesłać do dnia 7 marca 2020,  

elektronicznie na adres: Krzysztof.Ejsmont@uni.opole.pl  

lub listownie na adres: dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO 

   Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski 

   Ul. Oleska 48, 45-052 Opole 

etap wojewódzki przeprowadzi Wojewódzka Komisja w dniu 14 marca 2020 r. o godz. 1000  

w budynku Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, ul. Oleska 48.  

 

5. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Zwycięzcami Opolskiego Turnieju Chemicznego zostaną zdobywcy pierwszych trzech miejsc.  

Laureatami Opolskiego Turnieju Chemicznego zostaną uczniowie, którzy zajęli kolejne miejsca do 

dziesiątego włącznie. 

Ogłoszenie listy zwycięzców i laureatów oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się na uroczystym 

zakończeniu XXVI Opolskiego Turnieju Chemicznego. 

Wojewódzka Komisja Turniejowa może wyróżnić specjalną nagrodą uczestnika turnieju, który przedstawi 

szczególnie oryginalne rozwiązanie zadań. 
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6. USTALENIA KOŃCOWE 

Wojewódzka Komisja Turniejowa przedstawi pisemną informację o przebiegu i wynikach zawodów 

Rektorowi Uniwersytetu Opolskiego oraz Opolskiemu Kuratorowi Oświaty. 

Wszystkie przypadki nie ujęte ustaleniami niniejszego regulaminu, a mające wpływ na przebieg i wynik 

zawodów, będą rozstrzygane przez Wojewódzką Komisję Turniejową.  

Komisje nie pokrywają kosztów podróży, wyżywienia i noclegów zawodnikom i ich opiekunom. 

 

Skład Wojewódzkiej Komisji Turniejowej: 

 dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO 

 dr hab. Krzysztof Szczegot, prof. UO,  

 dr hab. Bartosz Zarychta, prof. UO 

 mgr Małgorzata Leszczyńska 

 mgr Urszula Ciosk-Rawluk 

 mgr Zbigniew Rawluk 

 

Załącznik l. Wzór zgłoszenia 

 

Pieczęć szkoły    Miejscowość, dnia ......................... 

 

Zgłaszamy następujących uczniów do XXVI Opolskiego Turnieju Chemicznego 
 

Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela 

    
 

Szkolna Komisja Turniejowa             Dyrektor Szkoły 
              (podpisy)                                 (podpis)   


