
Informacje dla uczestników etapu rejonowego LVIII Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. 
Antoniego Swinarskiego 

 

Data  i czas przeprowadzenia zawodów: 15 stycznia 2022 r., godz. 10:00  

Miejsce: proszę sprawdzić adres ośrodka przeprowadzania etapu rejonowego Konkursu na stronie internetowej 
konkursu (zakładka Organizatorzy) 

Czas trwania zawodów: 3 godziny zegarowe od momentu zapoznania uczniów z niniejszymi zasadami. 

Wskazane jest przyjście co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem zawodów. Uczestnik powinien mieć ze sobą 
legitymację szkolną. Zgodnie z Regulaminem konkursu do konkursu może przystąpić tylko uczeń zdrowy. W 
czasie zawodów uczestnicy powinni mieć maseczki. 

Uczniowie mogą mieć ze sobą przybory do pisania, kalkulator (tzw. naukowy) z  funkcjami matematycznymi (w 
tym logarytmy). Niedozwolone jest korzystanie z kalkulatorów w  telefonach komórkowych. Używanie 
telefonów komórkowych (również w trybie tzw. samolotowym) i innych urządzeń telekomunikacyjnych w 
trakcie trwania konkursu jest zabronione i  będzie skutkowało dyskwalifikacją uczestnika.  

Wnoszenie dodatkowych pomocy, w tym tablic chemicznych, jest zabronione. Wszelkie potrzebne do obliczeń 
dane znajdują się w arkuszu z zadaniami.  

Uczniowie mają do dyspozycji arkusz z zadaniami oraz kartki papieru kancelaryjnego. Zadania są zamknięte w 
tzw. bezpiecznej kopercie i powinny zostać otwarte dopiero na sali. Uczniowie oddają tylko czystopis. 
Ewentualne odpowiedzi w brudnopisie nie będą oceniane. Arkusz z zadaniami można zabrać po zawodach, 
chyba że uczeń udzielał na nich odpowiedzi. 

Rozwiązanie powinno przedstawiać tok rozumowania prowadzący do ostatecznego wyniku. Podanie tylko 
wyniku końcowego w zadaniach wymagających obliczeń spowoduje otrzymanie mniejszej liczby punktów za tę 
część zadania. Wyjątek stanowi zadanie A (krótkie zadania), w którym należy podać tylko odpowiedź. 

Prosimy o czytelność rozwiązań i wyraźne przekreślanie ewentualnych błędnych zapisów. Należy pamiętać 
o właściwym zaokrąglaniu liczb końcowych i podawaniu jednostek. Reakcje zachodzące w środowisku wodnym 
z zasady zapisujemy w formie jonowej, chyba że treść zadania mówi inaczej. 

Zadania należy rozwiązywać samodzielnie. Wszelkie próby niesamodzielności (ściągania, korzystania z pomocy 
dodatkowych źródeł czy osób itp.) spowodują dyskwalifikację uczestnika konkursu.  Wszelkie zauważone 
nieprawidłowości prosimy zgłaszać organizatorom konkursu. 

Wyniki II etapu konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po zakończeniu sprawdzania prac wszystkich 
uczestników, dokładny termin podamy jeszcze na stronie konkursu. Nazwiska osób zakwalifikowanych  do 
finału Konkursu zostaną podane na stronie internetowej, o ile została dostarczona zgoda na przetwarzanie 
danych osobowych danego uczestnika. Nie publikujemy szczegółowych wyników wszystkich uczniów na 
stronie internetowej, natomiast takie wyniki (wraz z punktacją za poszczególne zadania) zostaną przesłane 
pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu uczestnictwa.  

Od wyników Konkursu przysługuje uczestnikom i ich nauczycielom/opiekunom odwołanie, które należy złożyć 
(wraz z merytorycznym uzasadnieniem) w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników tego etapu. Po tym 
terminie odwołania nie będą rozpatrywane, a wyniki zostają uznane za oficjalne. 

Dziękujemy za chęć uczestnictwa w naszym Konkursie i życzymy powodzenia. 

Organizatorzy Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. prof. Antoniego Swinarskiego 

 


