
SZKOLNY KONKURS CHEMICZNY DLA UCZNIÓW KLAS VIII i III gimnazjum 

Dwa etapy: teoretyczny i badawczy  

Etap I- luty 2019r.  Etap II- marzec 2019r. połączony z Dniem Chemika  

CELE KONKURSU:  

1. kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec przedmiotu;  

2. zorganizowanie możliwości sprawdzenia się z posiadanej wiedzy z przedmiotu; 

3. kształtowanie umiejętności  wykorzystania wiedzy  w różnych zadaniach 

i problemach;  

4. kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu informacji zawartych w różnych 

źródłach wiedzy;  

5. uświadomienie potrzeby stosowania wiedzy o świecie przyrody w życiu codziennym;   

6. rozwijanie twórczych postaw i umiejętności rozwiązywania problemów;  

7. rozbudzenie w uczniach naturalnej ciekawości otaczającym nas światem substancji        

i ich przemianami;  

8. kształtowanie umiejętności łączenia wiedzy o świecie;  

9. osiąganie umiejętności kluczowych i przekazywanie informacji użytecznych              

w codziennym życiu;  

10. kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i oceniania efektów swojej pracy;   

11. kształtowanie umiejętności prezentowania wyników własnych obserwacji                      

i doświadczeń;  

12. rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań typu egzaminacyjnego celem 

poprawienia wyników egzaminacyjnych; 

 

REGULAMIN KONKURSU:  

 

1. W konkursie może wziąć udział każdy chętny uczeń z klasy VIII i III gimnazjum 

po wcześniejszej weryfikacji wiedzy ucznia; 

2. Weryfikacja wiedzy będzie polegała na przeprowadzeniu wśród uczniów testu 

sprawdzającego wiedzę chemiczną na lekcjach chemii w styczniu;   

3. Pierwszy etap konkursu to zadania teoretyczne; 

4. W dniu konkursu uczestnicy otrzymają zestaw zadań do rozwiązania w ciągu dwóch  

godzin lekcyjnych; 

5. Zadania konkursowe obejmują zakres materiału z klas VIII i III gimnazjum; 

6. Zadania zostały przygotowane także zgodnie z procedurą egzaminu gimnazjalnego; 

7. 10 uczniów z najlepszymi wynikami z etapu I  zostanie  zakwalifikowanych  do etapu 

badawczego  z podziałem na klasy VIII i III; 

8. W II etapie-badawczym uczniowie otrzymają do rozwiązania zadania problemowe 

oparte na doświadczeniu, który będą musieli przeprowadzić; 

9. Zwycięzców  konkursu wyłonimy spośród  uczniów, którzy uzyskają najwyższe 

wyniki łącznie z obu części konkursu, z podziałem na  klasy VIII i III.   

10. Uczestnicy konkursu za udział w konkursie uzyskają cząstkową ocenę bardzo dobrą 

z przedmiotu; 

11. Uczniowie, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu   otrzymają ocenę cząstkową 

celującą z przedmiotu; 

12. Zwycięzcy konkursu w kategorii klasy VIII i III uzyskają w nagrodę ocenę celującą 

z chemii i zajęć technicznych  na koniec roku szkolnego; 



ZAGADNIENIA NA KONKURS CHEMICZNY: 

 

1. Właściwości fizyczne substancji; 

2. Gęstość substancji – zadania; 

3. Czynniki wywołujące korozję metali 

4. Zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne; 

5. Charakterystyka metali i niemetali; 

6. Reakcje syntezy, spalania, analizy, wymiany; 

7. Ziarnista budowa materii; 

8. Masa atomowa; 

9.Budowa atomu; 

10.Rozkład elektronów w atomie; 

     11. Izotopy i promieniotwórczość naturalna; 

     12. Właściwości substancji a położenie w układzie okresowym 

     13. Wiązanie jonowe i atomowe; 

     14. Wartościowość pierwiastków; 

     15.Masa  cząsteczkowa; 

     16.Wzory kreskowe i sumaryczne tlenków 

     17.Prawa chemiczne – zastosowanie w obliczeniach; 

     18.Obliczenia na podstawie równań reakcji chemicznych; 

     19.Dobieranie współczynników w równaniach reakcji;  

     20. Powietrze jako mieszanina gazów; 

     21.Charakterystyka gazów  

     22. Zanieczyszczenia powietrza; 

     23. Budowa, nazwy  i otrzymywanie tlenków 

     24.Rodzaje mieszanin ciekłych: roztwór, koloid, zawiesina 

     25.Metody rozdziału mieszanin na składniki; 

     26.Czynniki przyspieszające rozpuszczanie w wodzie; 

     27.Rozpuszczalność; 

     28.Roztwory: stężone, nasycone i nienasycone; 

     29.Stężenie procentowe- rozwiązywanie zadań i przekształcenia wzoru 

     30. Budowa i nazwy kwasów, zasad i soli; 

     31. metody otrzymywania w/w substancji;  

     32. właściwości fizyczne i chemiczne kwasów i zasad; 

     33. dysocjacja elektrolityczna kwasów, zasad i soli; 

     34. skala pH; 

     35. szeregi homologiczne węglowodorów nasyconych i nienasyconych; 

     36. nazewnictwo systematyczne węglowodorów; 

     37. reakcje chemiczne węglowodorów nasyconych i nienasyconych; 

     38. grupy funkcyjne: alkoholi i kwasów organicznych;  
 


