
Gimnazjum nr 2 w Polkowicach 

organizuje Powiatowy Interdyscyplinarny  

 „Maria Skłodowska-Curie i jej osiągnięcia” 
 
Konkurs obejmuje: 

I. Wiedza i umiejętności ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego               

dla gimnazjum. 

II. Znajomość biografii i dorobku naukowego Marii Skłodowskiej-Curie. 

III. Praktyczne wykorzystanie układu okresowego pierwiastków chemicznych; atom i 

cząsteczka. 

IV. Posługiwanie się współrzędnymi geograficznymi, skalą mapy, czasem słonecznym. 

V. Promieniotwórczość w różnych dziedzinach życia (promienie Rentgena, 

promieniowanie radiacyjne, utrwalanie żywności, radioterapia) 

VI. Bezpieczeństwo na świecie – broń jądrowa, choroba popromienna. 

VII. Rodzaje promieniowania. 

VIII. Bezpieczne posługiwanie się podstawowym sprzętem laboratoryjnym                              

i odczynnikami chemicznymi przy wykonywaniu doświadczeń przeprowadzanych w 

gimnazjum, obserwacja, formułowanie wniosków. 

 

Pierwszym zadaniem konkursowym dla drużyn jest przygotowania plakatu: „Śladami Marii 

Skłodowskiej-Curie”. 

Drużyna przygotowuje jeden plakat. Prace należy dostarczyć w dniu konkursu. 
 

Plakat wykonany ma być na brystolu, technika wykonania pracy dowolna. Uczniowie prezentują na nim 

miejsca z którymi związana była Maria Skłodowska Curie (uwzględnić 8 miejsc). Każde z nich musi 

zawierać krótki opis: nazwa,  położenie, co łączy naszą postać z tym miejscem. 

Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę: zgodność plakatu z tematyką, pomysłowość, 

estetyka, ogólne wrażenie artystyczne. 

Czas prezentacji pracy – 5 minut. 

Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom, stają się własnością organizatorów. 

 

Cele konkursu: 

 popularyzacja postaci i osiągnięć Marii Skłodowskiej - Curie ,  

 integracja społeczności międzyszkolnej, 

 promowanie biologii, chemii i geografii jako atrakcyjnych dziedzin nauki, 

 rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 

 ukazanie korelacji międzyprzedmiotowych, 



 poprawa efektywności pracy z uczniem zdolnym, 

 wyrabianie nawyku zdobywania informacji z różnych źródeł, 

 kształtowanie postaw badawczych, 

 zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań przyrodniczych, 

 rozwijanie logicznego myślenia oraz wytrwałości w wykonywaniu eksperymentów, 

 wdrażanie do samodzielnego działania i myślenia. 

 

Konkurs składa się z następujących etapów: 

1. Prezentacja przygotowanych plakatów. 

2. Odpowiedzi drużyn na wylosowane pytania dotyczące biografii Marii Skłodowskiej-

Curie, zagadnień związanych z promieniotwórczością. 

3. Wykonywanie doświadczeń w laboratorium chemicznym. 

4. Drużynowe rozwiązywanie zadań otwartych. 

 

 

Regulamin konkursu: 

1.  Organizatorami konkursu są nauczyciele przyrody Gimnazjum nr 2 im. Marii 

Skłodowskiej-Curie w Polkowicach. 

2.  Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum interesujących się zagadnieniami 

tematycznymi konkursu. 

3.  Konkurs składa się z jednego etapu (etap powiatowy). 

4.  Etap powiatowy odbędzie się 15.12.2016 r. w Gimnazjum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Polkowicach. 

5.  Konkurs ma formę drużynową (etap międzyszkolny). 

6.  Konkurs obejmuje cztery części:  

I część – Prezentacja przygotowanych plakatów. 

II część – Odpowiedzi drużyn na wylosowane pytania dotyczące biografii Marii 

Skłodowskiej-Curie, zagadnień związanych z promieniotwórczością. 

  III część – Wykonywanie doświadczeń w laboratorium chemicznym. 

  IV część - Drużynowe rozwiązywanie zadań otwartych. 

 

7.  W skład komisji konkursowej wchodzą:  

- dyrektor lub wicedyrektor Gimnazjum nr 2, 

- nauczyciel biologii, geografii lub chemii Gimnazjum nr 2, 

- jeden nauczyciel z zaproszonych szkół, 

Komisja ocenia poszczególne etapy konkursu. 

8.  Za organizację i przeprowadzenie etapu powiatowego odpowiadają organizatorzy 

konkursu. 



9.  Zwycięzcą konkursu będzie drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów                      

(I,II,III miejsce). 

Uczestnicy powinni się wykazać wiadomościami i umiejętnościami zakresu tematyki 

konkursu. 

 

Szczegółowe kryteria oceniania konkursu: 

I cześć: 

Każda drużyna prezentuje wykonany przez siebie plakat zgodny z założeniami konkursu.  

Komisja ocenia plakaty w skali od 0 do 5 punktów. 

Podczas oceny prac należy wziąć pod uwagę: 

1. Zgodność plakatu z tematyką. 

2. Pomysłowość. 

3. Estetyka. 

4. Ogólne wrażenie artystyczne. 

Łącznie komisja przyznaje maksymalnie 20 punktów. 

 

II część: 

Drużyny odpowiadają na wylosowane pytania. Komisja ocenia i sumuje zebrane punkty przez 

każdą drużynę. 

 

III część 

Komisja ocenia sposób przeprowadzenia doświadczenia (załącznik 3)- ( ocenia przestrzeganie 

BHP, dobór odpowiedniego szkła i odczynników, prawidłowe przeprowadzenie 

doświadczenia, zapis obserwacji, sformułowanie wniosków). Skala punktów od 0 do 10. 

 

IV część 

Rozwiązywanie pisemnych zadań otwartych (załącznik 4). Czas na rozwiązanie zadań – 15 

min. 

 

Punkty poszczególnych etapów są sumowane. 

W przypadku  uzyskania jednakowej liczby punktów przez co najmniej dwie drużyny, 

będzie decydowała dogrywka. 
 

 

 


