
Koło Naukowe „Alkahest”, Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin 

L u b l i n  2 0 1 5  

i ogólnopolski 

Turniej all-chemiczny 

Komunikat nr 1 

JM Rektor UMCS 

Patronat honorowy Sponsorzy 



i ogólnopolski 

Turniej all-chemiczny 

- 2 - 

Szanowni Państwo, 
 
 Komitet Organizacyjny zwraca się z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z aktualnymi informacjami o przebiegu 
I Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego. Informacje te są również dostępne na stronie internetowej: 

alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”) 
 
 

Z poważaniem 
 
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego 

 
 
 

                                                                                                                                                                               Anna Drapsa 
 
 
 
 
 
 Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych został przesunięty do 20 lutego 2015 roku, godz. 23:59. 
Zgłoszenia 3-osobowych drużyn mogą dokonać zarówno Uczniowie, jak i ich Opiekunowie, poprzez zeskanowanie 
wypełnionego formularza i wysłanie go na adres e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com. 
 Oryginał formularza należy przesłać drogą pocztową na adres: Koło Naukowe „Alkahest", Wydział Chemii 
UMCS, pl. M. Curie-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin z dopiskiem „I Ogólnopolski Turniej All-chemiczny” lub dostarczyć 
w dniu I etapu Turnieju - z przyczyn niezależnych od Organizatorów termin został przeniesiony na 14 marca 
2015 roku. 
 
 
 
 W dniu 7 stycznia 2015 roku na stronie internetowej: alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „I OGÓLNOPOLSKI 
TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”) zostały opublikowane przykładowe zadania teoretyczne oraz poprawiona tematyka 
Turnieju - zmiany dotyczyły pozycji w Konkurencji Teoretycznej: 
2. Chemia nieorganiczna: 
 - tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole: podstawowe związki, właściwości, otrzymywanie, reakcje charakterystyczne 
i zastosowanie 
 - metale ciężkie i toksyczne (np. Pb, Cd, Hg, As, Al, Cu, Cr, Zn): właściwości, otrzymywanie, zastosowanie, związki 
z innymi pierwiastkami, odmiany alotropowe, działanie na organizm ludzki i środowisko, przykłady odtrutek 
chemicznych 
7. Chemia organiczna: 
 - węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne: nazewnictwo, otrzymywanie, zastosowanie i reakcje 
charakterystyczne 
 - hydroksykwasy karboksylowe, cukry i aminokwasy: nazewnictwo i reakcje charakterystyczne 
 - materiały wybuchowe: nazewnictwo, otrzymywanie 
 - organiczne związki rtęci: nazewnictwo, wzory, toksyczność 
 - mocznik: otrzymywanie, właściwości, zastosowanie 
 - podstawowe wiadomości o związkach organicznych obecnych w lekach (np. ibuprofen, paracetamol, kofeina, 
dopamina, morfina, witaminy) oraz związkach wykazujących działanie toksyczne, odurzające, psychotropowe 
(np. alkohol metylowy, alkohol etylowy, amfetamina) 
 

Zmiany w harmonogramie 

Tematyka i przykładowe zadania teoretyczne 
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