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Załącznik nr 2 do Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego 

 

 

 

Zasady oc eniania p lakató w nau kowych  

 

§1. Skład Komisji Plakatowej 

1. Komisja zostaje powołana na podstawie decyzji Komitetu Organizacyjnego. 

2. W skład Komisji wchodzi 5 osób: 

a) Przewodniczący Komisji, 

b) V-ce Przewodniczący Komisji, 

c) 3 członków Koła Naukowego „Alkahest”. 

3. Przewodniczącym oraz V-ce Przewodniczącym Komisji jest pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii 

Curie-Skłodowskiej, zaproszony na wniosek Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego. 

 

§2. Wymagania techniczne plakatu 

1. Dostarczone przez Uczestników Turnieju plakaty muszą spełniać następujące wymagania: 

a) format: A1 (84,1 cm × 59,4 cm; orientacja pionowa), 

b) marginesy: zewnętrzne 3 cm, wewnętrzne 1,5 cm, 

c) tytuł plakatu: rozmiar czcionki 80-100, 

d) podtytuły: rozmiar czcionki 30-40, 

e) tekst zwykły: rozmiar czcionki 25-30, 

f) podpisy rysunków i tabel oraz literatura: rozmiar czcionki 10-15. 

2. Na plakacie powinny znaleźć się imiona i nazwiska współautorów oraz pełna nazwa szkoły. 

3. Zaleca się używać czcionek: Arial, Calibri, Cambria, Monotype Corsiva i innych czcionek szeryfowych. 

 

§3. Kryteria oceny plakatu 

1. Komisja ocenia czy zostały spełnione wymogi: 

a) techniczne: 

 spełnienie podstawowych parametrów technicznych (format, zachowanie odpowiednich marginesów, 

rodzaju czcionki i jej rozmiaru), 

 odpowiedni układ kompozycyjny, 

 czytelność i komunikatywność przekazu zawartego na plakacie, 

 estetyczne wykonanie plakatu, 

 dodatkowe walory 
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b) merytoryczne: 

 treść plakatu zgodna z jego tytułem, 

 logiczna i spójna kompozycja plakatu, 

 jasne, jednoznaczne i precyzyjne przedstawienie treści, 

 zachowanie poprawności językowej, 

 korzystanie z wiarygodnych źródeł wiedzy. 

2. Za każdy spełniony wymóg Komisja przyznaje 1 punkt. Łącznie za plakat można uzyskać 10 punktów. 

3. Uczniowie, którzy uczestniczyli w poprzednich edycjach Turnieju nie mogą ponownie prezentować tego samego 

plakatu. Dopuszcza się możliwość ponownego podjęcie tematyki, którą dana drużyna zajęła się podczas poprzednich 

edycji. 

4. Komisja może przyznać wyróżnienia dla najlepszych plakatów. Uzyskanie wyróżnienia nie jest jednak podstawą do 

przyznania dodatkowych punktów dla drużyny. 


