1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół ponadgimnazjalnych powiatu
jasielskiego.
2. Konkurs obejmuje następujące działy programowe: budowa atomu, reakcje chemiczne,
podstawowe prawa chemiczne, roztwory, przeliczanie stężeń, tlenki, kwasy, zasady, sole,
dysocjacja, oraz elementy chemii organicznej: węglowodory, alkohole, kwasy karboksylowe
oraz ich pochodne (mydła i tłuszcze), białka i cukry.
3. Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przedmiotem, zwrócenie uwagi na
rolę chemii w codziennym życiu oraz ukazania jej znaczenia jak i zagrożeń.
Ważnym celem jest pokazanie roli chemii w ochronie środowiska i ratowaniu go przed
skutkami niewłaściwego korzystania jego zasobów.
4. Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego
w Jaśle.
5. Konkurs jest dwuetapowy.
6. Do połowy stycznia 2015 r. szkoły zostaną poinformowane o konkursie oraz podane zostaną
daty oraz sposób jego przeprowadzenia.
7. Pierwszy etap odbywa się w macierzystej szkole ucznia - 26 lutego 2015 r., drugi zaś odbywa
się w budynku I Liceum Ogólnokształcącym im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.
8. Do pierwszego etapu mogą przystąpić wszyscy uczniowie a prace oceniane są przez
nauczyciela chemii zgodnie z punktacją dołączoną do regulaminu. Nauczyciele przesyłają
prace oraz punktację na adres organizatora: I LO Jasło ul. Czackiego 4 z dopiskiem „ Konkurs
chemiczny dla gimnazjalistów” do dnia 18 marca 2015 r.
9. Do drugiego etapu dostaje się 20 uczniów, którzy uzyskali największą ilość punktów
z pierwszego etapu – osoby te zostaną poinformowane drogą elektroniczną a ich nazwiska
zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.1lojaslo.pl.
10. Etap drugi zostanie przeprowadzony 9 kwietnia 2015 r. w budynku I LO w Jaśle.
11. Prace uczniów z drugiego etapu ocenia komisja powołana przez organizatora konkursu.
12. Podsumowanie Konkursu odbędzie się w budynku organizatora 8 maja o godz. 11.00.
13. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatora.
14. Laureaci otrzymują dodatkowe punkty, które honorowane będą w czasie rekrutacji do
I Liceum Ogólnokształcącego im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego na rok szkolny 2015/1016 r.
15. Wyniki będą również opublikowane na stronie I Licem Ogólnokształcącego www.1lojaslo.pl.

