
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 

im. Króla Stefana Batorego w Warszawie, ul Białostocka 10/18 

SERDECZNIE ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS VIII 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

do udziału w Praskim Konkursie Chemicznym 

,,POLON 2019/2020” 

 
Patronat HONOROWY 

ILONA SOJA-KOZŁOWSKA  Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ 
m.st. WARSZAWY 

 
Cele konkursu:  

- Promowanie wiedzy chemicznej wśród młodzieży praskich szkół podstawowych.  

- Wspieranie rozwoju uczniów zdolnych - ,,Nauczanie przez sukces”. 

- Wzbogacenie treści programowych w zakresie chemii.   

 - Inspirowanie uczniów do rozwijania aktywności badawczej i umiejętności 

praktycznych. 

- Aktywizowanie uczniów do rywalizacji.  

Oczekiwane rezultaty:  

- Zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych nauką ścisłą 

eksperymentalną – chemią. 

- Poszerzenie wiadomości i umiejętności uczniów szkół  podstawowych w zakresie 

chemii.  

- Ukierunkowanie pod kątem wyboru szkoły ponadpodstawowej. 

- Zaszczepienie pasji naukowej. 

Harmonogram: 

Konkurs zostanie przeprowadzony  w dwóch etapach. 

1. Etap I przeprowadzony zostanie 7 listopada (poniedziałek) 2019 r. o godz. 

10.00 na terenie szkoły macierzystej. 

2. Czas pracy uczestników w I etapie:  45 minut. 

3. Uczniowie otrzymają 5 zadań zamkniętych (testowych) oraz  5 zadań 

otwartych. 

4. Zakres obowiązującego materiału w załączeniu. 
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5. Zadania, łącznie z punktacją i kluczem odpowiedzi przesłane zostaną do 

szkół drogą mailową do dnia 5 listopada 2019 r. 

6. Uczniowie rozwiązując zadania mogą korzystać z kalkulatorów oraz  

z układów okresowych pierwiastków chemicznych. 

7. Prace konkursowe należy wypełniać czarnym lub niebieskim długopisem, nie 

należy używać korektora. Wszelkie pomyłki należy przekreślić 

 i napisać właściwe informacje. 

8. Do II etapu przechodzą uczniowie, którzy uzyskają przynajmniej 

70% punktów. 

9. Listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu (łącznie z punktacją) należy 

przesłać do dnia 25 listopada 2019 r. na adres e-mail organizatora: 

polonsp73@gmail.com 
 

10.  II etap konkursu odbędzie się: 13 marca 2020 r. o godz. 10.30 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 

 im. Króla Stefana Batorego,  ul. Białostocka  10/18 w Warszawie. 

11. Za obecność - doprowadzenie, dowiezienie - uczniów na konkurs 

odpowiadają nauczyciele zgłaszający uczestników. 

12. Uczniowie biorący udział w II etapie zobowiązani są do zabrania obuwia na 

zmianę. 

13. Czas pracy uczestników w II etapie konkursu wynosi 90 minut. 

14. Do rozwiązania uczniowie otrzymają 2 zadania praktyczne oraz wykonają 

jedno doświadczenie chemiczne – zgodnie z otrzymaną instrukcją. 

15. Zakres materiału w II etapie zostanie rozszerzony i przesłany do szkół drogą 

elektroniczną do dnia 15 stycznia 2020 r.  

16. Uczniowie, którzy uzyskają w II etapie przynajmniej 80% punktów -

zdobędą  tytuł finalisty, 90% i powyżej tytuł laureata. 

17. Wyniki konkursu – przesłane zostaną drogą elektroniczną do szkół, do dnia 

15 marca 2020 r. 

18. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się odbędzie się 8 maja 2020 r. 

Dokładne informacje zostaną przesłane 14 dni przed galą. 

 

Dodatkowe informacje: 

 Pisemna zgoda dyrektora na udział uczniów danej szkoły  

w konkursie oraz zgody rodziców na udział dzieci w konkursie  

– pozostają w dokumentacji nauczyciela zgłaszającego. Drogą 

elektroniczną do dnia 5 grudnia należy przesłać tylko wypełnioną 

tabelę -  załącznik nr 2. 

 Wszelkie zapytania i zgłoszenia do konkursu należy przesyłać na 

adres:e-mail: polonsp73@gmail.com 

 

  

mailto:polonsp73@gmail.com
mailto:polonsp73@gmail.com
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Załącznik nr 1  

ZAKRES OBOWIĄZUJĄCEGO MATERIAŁU: 

1. Substancje chemiczne i ich przemiany. 

 Zasady BHP. 

 Podział substancji chemicznych. 

 Właściwości substancji chemicznych: metale i niemetale. 

 Odróżnianie metali i niemetali na podstawie ich właściwości. 

 Korozja i przeciwdziałanie korozji. 

 Gęstość substancji chemicznych. 

 Mieszaniny substancji chemicznych- podział  i sposoby ich rozdzielania. 

2. Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna. 

 Rozpoznawanie rodzaju przemian. 

 Przykłady reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych. 

 Typy reakcji chemicznych. 

 Zapisy przykładowych reakcji chemicznych.  

 Stechiometria reakcji. 

 Wskazywanie: substratów, produktów, reagentów. 

3. Składniki powietrza. 

 Wiadomości dotyczące odkrycia, skroplenia, właściwości, otrzymywania 

 i zastosowania poszczególnych składników powietrza. 

 Skład procentowy powietrza. Obliczanie % danego składnika powietrza 

np.  w pokoju, pudełku, skrzyni o określonej objętości. (Objętość należy 

obliczyć).  

 Zanieczyszczenia powietrza- smog, dziura ozonowa, kwaśne deszcze, efekt 

cieplarniany. 

4. Atomy i cząsteczki. 

 Teorie atomistyczne: John Dalton, William Proust, Joseph John Thomson, 

Ernest Rutherford, Niels Bohr, James Chadwick. . 

 Masa atomowa i cząsteczkowa. Odczytywanie masy atomowej z układu 

okresowego oraz obliczanie mas cząsteczkowych przykładowych cząsteczek. 

 Budowa atomu. Jądro, cząstki elementarne jądra, elektrony, pojęcie nukleonów 

i powłok elektronowych. Izotopy pierwiastków: wodór, miedź, węgiel, tlen.  

 Układ okresowy pierwiastków chemicznych: autorzy, zasady opracowania, 

prawo oktaw, nazewnictwo pierwiastków przewidywanych do odkrycia 

 w przyszłości.  

 Korzystanie z informacji zawartych w układzie okresowym. 

 Konfiguracja elektronowa w powłokach (grupy: I,II,XIII-XVII; okresy: 1-4). 

 Budowa cząsteczek znanych związków: tlenków węgla, tlenków siarki, tlenków 

azotu, chlorku sodu, tlenków wodoru. 

 Obliczanie składu procentowego poszczególnych pierwiastków w danej 

cząsteczce.  

 Promieniotwórczość. Rodzaje promieniotwórczości. Praktyczne wykorzystanie 

promieniotwórczości w medycynie - począwszy od I wojny światowej 

(ambulanse, naświetlania, prześwietlenia). Przedstawiciele odkryć 

promieniotwórczości (Maria Skłodowska-Curie, Piotr Curie, Wilhelm 

Roentgen, Becquerel, Ernest Rutheford, Paul Villard, Irena Joliot-Curie.  

5. Wiązania chemiczne. 

 Elektroujemność. 

 Wiązania kowalencyjne. Spolaryzowane i niespolaryzowane. 



4 
 

 Dublet i oktet elektronowy. 

 Wiązania jonowe. Kation i anion. 

6. Prawa chemiczne. 

 Prawo zachowania masy. 

 Prawo stałości składu. 

 Prawo stosunków wielokrotnych. 

7. Obliczenia stechiometryczne (masy substratów, produktów, ustalanie wzoru związku na 

podstawie podanej masy jednego z pierwiastków).  

8. Woda i roztwory wodne: 

 Budowa cząsteczki, właściwości fizyczne i chemiczne, występowanie oraz 

zastosowanie wody.  

 Przykłady różnych wód: utleniona, twarda, destylowana, mineralna, ciężka, 

królewska. 

 Zasoby wód na świecie. Zanieczyszczenia wody i sposoby oczyszczania. 

 Problem braku wody na świecie i sposoby rozwiązywania problemu. 

 Rozpuszczalność w wodzie. Obliczanie rozpuszczalności danej substancji.  

  Stężenie procentowe roztworu. Obliczanie stężenia dla danego roztworu. 

9. Tlenki i wodorotlenki. 

 Wzory i nazwy. Wzory sumaryczne i strukturalne.  

 Reakcje otrzymywania tlenków: wodoru, sodu, potasu, magnezu, wapnia, glinu, 

siarki, węgla, azotu. 

 Reakcje otrzymywania wodorotlenków: sodu, potasu, magnezu, wapnia; reakcje 

z tlenków z wodą i reakcje metalu z wodą.  

 Zasady – co to za związki? 

 Właściwości wodorotlenków. 

 Zastosowanie wodorotlenków. 

10. Elektrolity i nieelektrolity. 

 Zjawisko dysocjacji. 

 Reakcje dysocjacji zasad. 

 Reakcje dysocjacji kwasów tlenowych i beztlenowych, w tym wielostopniowej 

dla znanych kwasów wieloprotonowych (kwas fosforowy (V i III), kwas siarkowy 

(VI i IV), kwas siarkowodorowy, kwas chlorowy (VII, V, III).  

 Odczyn roztworu i skala pH. 

 Wskaźniki: jaką barwę przyjmuje: oranż metylowy, papierek uniwersalny, sok 

z czerwonej kapusty, sok z buraka, papierek lakmusowy, fenoloftaleina 

w obecności kwasów oraz zasad. 

 Zasady i kwasy wokół nas: owoce, warzywa, rośliny, owady – skojarzenia, jaki 

kwas, który organizm? 

11. Wybitni chemicy/ Rok 2019 – Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego 

Pierwiastków. Znajomość głównych osiągnięć: Marii Skłodowskiej-Curie, Ignacego 

Łukasiewicza, Kazimierza Funka, Zygmunta Wróblewskiego, Karola Olszewskiego,  

Jana Czochralskiego, Jędrzeja Śniadeckiego, Ignacego Mościckiego, Dmitrija 

Mendelejewa, Johna A. Newlandsa. 

 

Literatura:  

1. Podręczniki z chemii dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego, przeznaczone  do 

kształcenia ogólnego, uwzględniające aktualnie obowiązującą podstawę programową 

kształcenia ogólnego w  szkole podstawowej. 

2. 4. Kałuża Bożena, Kamińska Feliksa Podręcznik dla szkół średnich (zeszyty nr: 2-5) 

Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, Warszawa 2000. 
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3. 5. Matusewicz Elżbieta I. i Janusz, Chemia dla techników oraz liceów 

ogólnokształcących, wydanie dziesiąte, WSiP 1999. 

4.  Pazdro Krzysztof M., Koszmider Maria, Chemia, zbiór zadań do szkoły podstawowej, 

klasy 7 i 8, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2017.  

5.  Praca zbiorowa, Chemia. Encyklopedia szkolna. WSiP, Warszawa 2001. 
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Załącznik nr 2 

  

tabela do przesłania drogą elektroniczną,  e-mail : polonsp73 @gmail.com 

 

  

do dnia 3 listopada 2019 r.). 

 

Zgłoszenie uczniów do udziału  

w Praskim Konkursie Chemicznym POL0N 2019/2020 

 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

zgłaszającego uczniów 

Nazwa szkoły Liczba zgłaszanych 

uczniów 

 

 

 

 

  

e-mail zwrotny, na który należy przesłać materiały konkursowe: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

   

Pisemna zgoda dyrektora szkoły: 

 

………………………………………………………….. 
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Załącznik nr 3 

Zgoda rodziców/ prawnych opiekunów dziecka 

imię i nazwisko dziecka: ………….…………………………………………………………………… 

klasa: ……………………………….. 

nazwa szkoły:………………………………………………….……................................................... 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Praskim Konkursie Chemicznym POLON 2019/2020  

pod Honorowym Patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ - organizowanym przez  

Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie. 

 Znam oraz akceptuję warunki udziału w konkursie i wyrażam zgodę na publikowanie na stronach 

internetowych szkoły macierzystej, organizatora oraz Urzędu Dzielnicy Praga-Północ danych 

osobowych oraz wyników uzyskanych przez moje dziecko na kolejnych etapach konkursu. Potwierdzam, 

że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych mojego dziecka w związku 

z jego udziałem w konkursie POLON 2019/2020 – zgodnie z art. 13 RODO. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

 

 
                                                                         ……..……………………………………………………………….……….. 

                                                                 (data i czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

 

 Informacja dla  rodziców/opiekunów prawnych dziecka biorącego udział  

w Praskim Konkursie Chemicznym POLON 2019/2020  

  Na podst. art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z 27.04. 2016 r. (RODO): 

1. Dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana:  

1. nie będą przekazywane podmiotom innym niż: organizatorowi Praskiego Konkursu 

Chemicznego POLON 2019/2020 oraz sprawującemu Honorowy Patronat nad konkursem 

Burmistrzowi Pragi-Północ (imię nazwisko, szkoła, uzyskane wyniki). 

2. mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania: 

 na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

3. będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

2. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO: prawo dostępu do swoich danych 

osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18); 

               oraz  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka 

 w konkursie.  

 

                       Zapoznałam/em się: 

……………………………………………………………… 

               /czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/ 


