I. Wyciąg z regulaminu
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 60 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 września 2018 roku
Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i klas
gimnazjalnych województwa lubelskiego w roku szkolnym 2018/2019
16. Ucznia, uczestniczącego w konkursie, obowiązuje zakaz wnoszenia na salę, w której odbywają się
eliminacje, urządzeń elektronicznych oraz zakaz używania słowników, kalkulatora (z wyłączeniem
konkursu chemicznego) i innych pomocy naukowych. Uczestnik konkursu matematycznego lub
fizycznego może posiadać linijkę i cyrkiel.
II. Zakres wymagań na poszczególne etapy konkursu chemicznego
10.1. Cele edukacyjne
▪ Rozbudzanie zainteresowań uczniów przedmiotem chemia i wzmacnianie ciekawości poznawczej
uczniów.
▪ Pogłębianie wiedzy chemicznej, a szczególnie doskonalenie umiejętności: obserwacji i wyjaśniania
przebiegu zjawisk i procesów chemicznych, dostrzegania czynników wpływających na przebieg
reakcji chemicznych.
▪ Kształcenie umiejętności samodzielnego zdobywania, pogłębiania i weryfikowania wiedzy z chemii i
nauk pokrewnych, w których występują procesy chemiczne.
▪ Wdrażanie uczniów do biegłego posługiwania się wiedzą chemiczną oraz wiedzą z innych
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu zadań problemowych o charakterze
naukowym.
▪ Kształtowanie umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów chemicznych i wnioskowania
przez projektowanie oraz bezpieczne wykonywanie doświadczeń chemicznych zgodnie z metodologią
naukową.
▪ Kształtowanie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia, selekcjonowania, syntezy i analizy
treści nauczania/informacji w zakresie nauk przyrodniczych, w tym z chemii.
10.2. Zakres wymagań obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu
I Drugi etap konkursu (90 minut, liczba punktów: 40)
1) Treści zawarte w podstawie programowej przedmiotu chemia na II etapie edukacyjnym, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 24
lutego 2017 r. poz.356).
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 30
sierpnia 2012 r. poz. 977 z późn. zm.) w zakresie elementów chemii w podstawie programowej
przedmiotu przyroda.
II. Trzeci etap konkursu (90 minut, liczba punktów: 40)
1) Treści opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w części dotyczącej przedmiotu
chemia na II etapie edukacyjnym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14
lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I
stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego
dla szkoły policealnej. (Dz. U. z 24 lutego 2017 r. poz.356).
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Wymagania ogólne na wszystkich etapach:
▪ integracja treści chemicznych z zagadnieniami innych przedmiotów edukacji przyrodniczej
określonych w wyżej wymienionych rozporządzeniach;
▪ prezentowanie informacji chemicznych przy pomocy różnych metod, w tym wykresów, diagramów,
schematów i prostych szkiców;
▪ klasyfikowanie, analiza, porównywanie procesów i zjawisk chemicznych oraz fizykochemicznych,
wyjaśnianie zależności przyczynowo-skutkowych, uzasadnianie poprzez właściwy dobór
argumentów, sporządzanie, odczytywanie i interpretowanie tabel, wykresów, rysunków i schematów,
zaokrąglanie liczb, wykonywanie działań arytmetycznych na liczbach zapisanych w postaci
wykładniczej, szacowanie prawdopodobnych wartości i wyników, wnioskowanie o właściwościach
substancji, przewidywanie oraz porównywanie właściwości fizycznych i chemicznych pierwiastków i
związków chemicznych, znaczenie biologiczne substancji chemicznych, reakcje chemiczne istotne w
procesach geologicznych i biochemicznych;
▪ rozumienie i interpretacja tekstów popularnonaukowych o tematyce chemicznej;
▪ tworzenie i rozwiązywanie problemów badawczych, formułowanie i weryfikowanie hipotez oraz
uzasadnianie otrzymanych wyników i formułowanie wniosków przez projektowanie i
przeprowadzanie doświadczeń chemicznych;
▪ umiejętność właściwego posługiwania się słownictwem, symboliką, pojęciami i prawami
chemicznymi;
▪ odróżnianie obserwacji od wniosków; formułowanie wniosków;
▪ zapisywanie równań reakcji chemicznych i przeprowadzanie obliczeń chemicznych;
▪ twórcze rozwiązywanie problemów, w szczególności stosowanie posiadanej wiedzy chemicznej w
sytuacjach nietypowych i nowych dla ucznia;
▪ dostrzeganie i rozumienie powiązań chemii z innymi naukami matematyczno-przyrodniczymi oraz
zależności istniejącymi między tymi dziedzinami wiedzy, a także stosowanie tych zależności do
poprawnego logicznie i merytorycznie rozwiązywania problemu lub wyjaśnienia zjawisk
zachodzących w przyrodzie.
10.3. Forma zadań
W arkuszach konkursowych wystąpią zadania zamknięte z jedną prawidłową odpowiedzią, zadania typu
prawda – fałsz, zadania z luką, zadania na dobieranie, zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, zadania
otwarte rozszerzonej odpowiedzi. Na poszczególnych etapach wymagana będzie również znajomość
przebiegu doświadczeń oraz warunków prowadzenia reakcji. Zadania w każdym etapie będą zawierać
zarówno elementy obliczeniowe, jak i problemowe przeznaczone dla uczniów zainteresowanych chemią.
10.4. Proponowana literatura dla nauczycieli i uczniów
1. Teresa Kulawik, Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło: „Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań
dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej” Warszawa, Nowa Era 2017.
2. Krzysztof Pazdro, Maria Koszmider: „Chemia w szkole podstawowej 900 zadań – od łatwych do
trudnych” Warszawa, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro 2017.
3. Anna Rygielska: „Zadania dla uczestników konkursów chemicznych”, Oficyna Wydawnicza K.
Pazdro, 2014.
4. Kulawik Teresa, Litwin Maria, Styka-Wlazło Szarota, Chemia w zadaniach i przykładach. Zbiór zadań
z repetytorium dla gimnazjum, Wydawnictwo „Nowa Era”, Warszawa 2013.
5. Chmielewski Piotr, Jezierski Adam, Chemia. Słownik Encyklopedyczny. Wydawnictwo „Europa”,
Wrocław 2003.
6. Praca zbiorowa, Chemia. Encyklopedia szkolna. WSiP, Warszawa 2001.
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III. Terminy
Terminarz eliminacji konkursów organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym
2018/2019 dla uczniów szkół podstawowych
etap szkolny – wg harmonogramu szkolnego
etap rejonowy – 19.11.2018 (termin ogłoszenia wyników: 30.11.2018)
etap wojewódzki – 22.01.2019 (termin ogłoszenia wyników: 01.02.2019)
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