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R E G U L A M I N  K O N K U R S U  
 
1. CEL KONKURSU 
Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań chemią uczniów szkół ponadpodstawowych, jak również 
porównanie poziomu wiedzy chemicznej między poszczególnymi uczestnikami zawodów. 
 
2. ZAKRES TEMATYCZNY 
Zakres tematyczny Konkursu obejmuje wiadomości i umiejętności określone aktualnie obowiązującymi 
programami nauczania w szkołach ponadpodstawowych i może nieznacznie poza nie wykraczać.  
 
3. ZADANIA KONKURSOWE 
Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza przez cały rok przyjmuje 
od nauczycieli propozycje zadań konkursowych. Nadesłane zadania zostaną przyjęte przez KOKCh wyłącznie 
z oświadczeniem autora o posiadaniu praw do tego zadania (Załącznik 1 - dostępny na stronie internetowej 
KOKCh) i mogą być wykorzystane przez KOKCh w kolejnych edycjach Konkursu. Komitet Organizacyjny 
zastrzega sobie prawo do skracania i przeredagowania nadesłanych zadań bez wcześniejszych konsultacji 
z autorem zadania. 
 
4. ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem Konkursu jest Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza 
mieszczący się w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Organizator posiada 
pełne prawo do organizowania Konkursu. 
 
5. UCZESTNICY 
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych, w których nauka 
kończy się egzaminem maturalnym. 
 
6. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA 
Zgłoszenie uczestnictwa w danej edycji Konkursu możliwe jest tylko przez Szkołę i odbywa się w terminie 
zgodnym z terminarzem Konkursu, tylko poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Konkursu pod 
adresem: kokch.zsce.pl.  
Formularz zgłoszenia składa się z dwóch części. Po wypełnieniu części I, dane są automatycznie przenoszone 
do części II formularza. Część I należy przesłać w postaci pliku Excela mailem na adres: kokch@zsce.pl, część 
II po podpisaniu przez nauczyciela i Dyrektora Szkoły należy przesłać wraz z oświadczeniami uczestników 
lub oświadczeniami rodziców/prawnych opiekunów w postaci skanu na adres: kokch@zsce.pl. 
Brak przesłania oświadczeń oraz podanie błędnego adresu mailowego zgłaszanego ucznia uniemożliwi 
rejestrację na platformie konkursowej, a tym samym brak możliwości uczestnictwa w XXVIII edycji Konkursu. 
 
7. REJESTRACJA I AKTYWACJA KONTA UCZESTNIKÓW 
Po weryfikacji przesłanych danych uczestnicy konkursu otrzymają na swoje adresy  e-mailowe: loginy i hasła 
dostępowe do indywidualnych kont na platformie konkursowej Moodle, która dostępna jest pod adresem 
konkursy.zsce.pl. 
Kolejnym krokiem jest aktywacja konta, który każdy uczestnik musi dokonać indywidualnie. Instrukcja aktywacji 
konta na platformie Moodle dostępna jest na stronie internetowej Konkursu. 
 
8. KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU CHEMICZNEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu pieczę sprawuje Komitet Organizacyjny Konkursu Chemicznego 
im. Ignacego Łukasiewicza. 



9. SIEDZIBA ORGANIZATORA 
Siedzibą Komitetu Organizacyjnego Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza jest Zespół Szkół 
Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, 09-400 Płock, Al. F. Kobylińskiego 25. 
 
10. ETAPY KONKURSU  
Konkurs składa się z etapów: 
   etap pierwszy (jednodniowy) - rozwiązywanie zadań zamkniętych w formule on-line na platformie:  
  konkursy.zsce.pl. 

Test zostanie umieszczony na platformie konkursy.zsce.pl i będzie 
dostępny w dniu i godzinach podanych w terminarzu Konkursu. 
Zadania konkursowe i możliwe odpowiedzi na pytania 
dla poszczególnych uczestników będą pojawiać się w losowej kolejności. 
Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie, uczestnik nie będzie mógł wrócić 
do zadania poprzedniego. 
Jeden uczeń może podejść do testu tylko jeden raz. 

   etap drugi (jednodniowy) - rozwiązywanie zadań otwartych i wykazanie się umiejętnościami   
  zastosowania podstaw analizy jakościowej. 
 
11. TERMINARZ KONKURSU 
Poszczególne etapy Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza odbywają się zgodnie 
z terminarzem Konkursu podawanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej Konkursu.  
 
12. LICZBA UCZESTNIKÓW KONKURSU 

a) do pierwszego etapu zawodów szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników, 
b) do etapu drugiego Konkursu, KOKCh kwalifikuje uczestników wg kolejności uzyskanych punktów 

z etapu pierwszego. 
 
13. SPRAWDZANIE PRAC I PUNKTACJA 
Praca uczestnika w etapie I sprawdzana jest automatycznie przez system dostępny na platformie 
konkursy.zsce.pl. Praca każdego uczestnika w etapie II oceniana jest przez dwóch sprawdzających. 
O ostatecznej kolejności indywidualnej uczestników decyduje suma punktów uzyskanych w obydwu etapach 
Konkursu. 
 
14. INFORMACJE O WYNIKACH 
Uzyskane wyniki przez uczestników w pierwszym etapie danej edycji Konkursu są: 
a) umieszczane na stronie internetowej Konkursu (kokch.zsce.pl), 
b) przekazywane e-mailem do szkół. 
Listy laureatów i finalistów danej edycji Konkursu ogłaszane są na uroczystości zakończenia danej 
edycji Konkursu. 
 
15. ODWOŁANIA 
Odwołania od decyzji KOKCh w przypadku uchybień proceduralnych jak i ewentualnych niejasności, 
co do wyników prosimy kierować do Komitetu Organizacyjnego w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. 
 
16. DOKUMENTACJA 
Dokumentacja etapu pierwszego i drugiego pozostaje do wglądu w siedzibie KOKCh w terminie do końca roku 
szkolnego, w którym odbywa się dana edycja Konkursu. 
 
 
 

Wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Konkursu: kokch.zsce.pl 
Pytania związane z organizacją Konkursu prosimy kierować na adres: kokch@zsce.pl 

 


