
„Od chemii się wszystko zaczyna, 

Bo wszystko chemiczny ma smak, 

Oddajmy Jej pokłon, 

Bo wielki w historii ludzkości ma wkład….” 

Regulamin Konkursu “Chemia a pandemia” 

Adresaci 

Uczniowie wszystkich klas VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 

Cele konkursu 

- Popularyzacja wśród uczniów wiedzy chemicznej  z zakresu budowy, właściwości i zastoso-
wań substancji stosowanych w produkcji preparatów antywirusowych i antybakteryjnych 

- Zwiększenie świadomości młodzieży i ich rodzin o doniosłej roli substancji chemicznych w 
walce ze skutkami pandemii 

- Umożliwienie wykorzystania wiedzy oraz uzdolnień artystycznych uczniów do aktywizacji 
uczniów w procesie uczenia się w okresie pandemii 

- Zachęcenie uczniów klas innych niż z rozszerzonym programem nauczania chemii do zdoby-
wania wiedzy chemicznej z zakresu życia codziennego 

- Wykazanie, że zdolności artystyczne mogą być wykorzystane również w promowaniu wiedzy 
z zakresu przedmiotów ścisłych 

- Ukazywanie otwartości kadry pedagogicznej nauczającej chemii na niekonwencjonalne po-
dejście do prezentowania wiedzy chemicznej 

- Umożliwienie młodzieży zaprezentowanie swoich uzdolnieŃ  w czasie pandemii 

Kategorie konkursu 

1. Praca plastyczna (plakat, kolaż, obraz w dowolnej technice) 

2. Wiersz, opowiadanie 

3. Piosenka (tekst z linią melodyczną) lub poezja śpiewana. 

Praca/dzieło/utwór powinna prezentować elementy wiedzy chemicznej dotyczącej substancji (jed-
nej konkretnej lub większej ilości substancji) stosowanych w preparatach do walki z wirusami, ze 
szczególnym uwzględnieniem patogenów wywołujących chorobę COVID-19. 



Sposób dostarczenia prac 

1. Praca plastyczna – wykonana dowolną techniką w formacie A3 lub większym. - prosimy o dostar-
czenie na porWernię szkolną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Chemia a pandemia”. 

2. Wiersz, opowiadanie  - prosimy o przesłanie wersji pdf na adres  chemiaapandemia@gmail.com 

3. Piosenka – nagranie przesłane w formacie mp4 na adres  chemiaapandemia@gmail.com 

 Terminarz konkursu 

Do 18. maja  2021 r.– przyjmowanie prac uczestników konkursu 

Do 25. maja 2021 r. - ogłoszenie wyników konkursu 

Kryteria oceny prac: 

- zgodność pracy z podjętą tematyką  

- oryginalność w sposobie prezentacji tematyki 

- wartość merytoryczna treści chemicznych w przygotowanej pracy 

-estetyka wykonania, poprawność językowa (wiersz, opowiadanie), poprawność merytoryczna 

 Przewidywane nagrody 

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz w postaci dodatkowych dni bez pytania z chemii. 
Dla laureatów oraz wyróżnionych przewidywane są również dodatkowe oceny cząstkowe z chemii. W 
przypadku prac  

Najciekawsze prace zostaną opublikowane na profilu Facebook naszej szkoły. 

Sposób dostarczenia prac: 

Uczniowie mogą dostarczać prace plastyczne do siedziby VI LO im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, 
pozostawiając je na porWerni w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Chemia a pandemia”. 

Prace literackie oraz muzyczne (w formie nagrań mp4 prosimy o przesyłanie na adres  

chemiaapandemia@gmail.com 

Uczestnicy konkursu zobowiązani będą do złożenia wraz z pracami/utworami oświadczenia RODO, 
które jest dostępne na stronie konkursu. 

                                                                         Serdecznie zachęcamy do udziału w naszym Konkursie. 

mailto:chemiaapandemia@gmail.com


Tekst promocyjny do stworzenia wydarzenia na facebooku. 

Uwielbiasz równań reakcji zapisywanie? 

A może wolisz rymowanie, malowanie, granie czy śpiewanie? 

Bez względu na to czy jesteś pasjonatem chemii, historii sztuki czy muzyki  

ten konkurs jest skierowany do Ciebie! 

Skutki pandemii dotykają każdego z nas.  

Wiedza, którą możesz zdobyć przygotowując pracę na konkurs „Chemia a pandemia” pozwoli Ci w 
sposób bardziej świadomy dobierać środki chemiczne, które zabezpieczają Ciebie i Twoich bliskich. 


