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Szanowni Nauczyciele!

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy I Ogólnopolski Turniej All-chemiczny.
Wydarzenie to było dla nas źródłem ogromnej satysfakcji, pozytywnych emocji i radości,
a przede wszystkim wielu cennych doświadczeń.

Przeprowadzenie pierwszej Ogólnopolskiej edycji okazało się nie lada wyzwaniem.
Dołożyliśmy wszelkich starań podczas jej organizacji, aby umożliwić uczestnikom udział
w konkursie stojącym na bardzo wysokim poziomie pod względem merytorycznym jak
i organizacyjnym. Zdajemy sobie sprawę, iż mogły pojawić się małe „niedociągnięcia”
dlatego też, aby podnieść rangę oraz jakość naszej inicjatywy powstał niniejszy folder.
Zawarliśmy tu wszystkie najistotniejsze informacje, które naszym zdaniem są niezbędne
do możliwie najlepszego przygotowania się do kolejnych edycji Turnieju.

Naszą tradycją stało się już, że co roku wybieramy specjalne tło tematyczne
Turnieju w którym osadzone są wszystkie zadania z jakimi mają zmierzyć się zawodnicy.
W tym roku jest to Chemia w życiu codziennym. Uczestnikami Turnieju mogą być
uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Wzrastające z roku na rok zainteresowanie Ogólnopolskim Turniejem
All-chemicznym motywuje nas do ciągłej pracy nad organizacją tego wydarzenia.
Dokładamy wszelkich starań, aby w każdej kolejnej edycji zaproponować nową, coraz
lepszą jakość startującym zawodnikom. Chcemy, aby coraz więcej osób mogło wziąć udział
w Turnieju, stąd w tym roku ponownie zwiększyliśmy limit drużyn, które mogą wziąć
udział w pierwszym etapie rywalizacji.

Licząc na Państwa zaangażowanie uprzejmie prosimy o przekazanie informacji
oraz zachęcenie uczniów do udziału w Turnieju, a także o zapoznanie ich z treścią folderu
informacyjnego.

Życzymy przyjemnej lektury!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
II  Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego

Przemysław Piątek



I tak to się zaczęło…
W październiku 2013 roku Koło Naukowe „Alkahest” zdecydowało się na

zorganizowanie konkursu drużynowego sprawdzającego wiedzę chemiczną uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. Wówczas nosił on nazwę Turniej Alchemiczny. Jak można się łatwo
domyślić, motywem przewodnim Turnieju była alchemia – czyli „matka” współczesnej
chemii. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Turnieju Alchemicznego została Ilona
Sadok, zaś funkcję V-ce Przewodniczącego objął Łukasz Surma. Do etapu eliminacji
Turnieju Alchemicznego przystąpiło 15 drużyn z różnych szkół z terenu województwa
lubelskiego. Najlepsi okazali się Konrad Mojnowski, Grzegorz Paluch oraz Michał Michałek
z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga
w Lublinie (Opiekun: Pani Barbara Sieńko).

W dniu 14 marca 2015 r. odbył się I etap pierwszej ogólnopolskiej edycji Turnieju
All-chemicznego realizowanego pod hasłem „Chemia w kryminalistyce”. Na czele Komitetu
Organizacyjnego stanęła Anna Drapsa wraz z Magdaleną Tabor i Łukaszem Surmą.
W eliminacjach wzięły udział 33 drużyny reprezentujące 18 szkół z 3 województw:
lubelskiego, mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego. Rywalizacja między
zawodnikami była jeszcze bardziej zacięta niż podczas poprzedniej edycji, a o pozycji na
liście zakwalifikowanych drużyn decydowały dziesiąte części punktów. Po sumowaniu
punktów uzyskanych po obu etapach Turnieju, zwycięzcami I Ogólnopolskiego Turnieju
All-chemicznego zostali Krzysztof Tomasz Grzelak, Maximilian Tymoteusz Rajski oraz
Aleksandra Cupriak zajęli I miejsce, reprezentując V Liceum Ogólnokształcące im.
ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie (Opiekun: Pan Krzysztof Kuśmierczyk).

W marcu 2016 r. odbędzie się I etap II edycji Ogólnopolskiego Turnieju
All-chemicznego, którego motywem przewodnim będzie „Chemia w życiu codziennym”. Na
wasze zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2016 r.

Liczymy, że bieżąca edycja Turnieju odbędzie się na jeszcze wyższym poziomie,
a praca włożona w jej przygotowanie przyniesie owoce zarówno Uczestnikom

i ich Opiekunom, jak również i członkom Komitetu Organizacyjnego.

- 3 -

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego ♦ Folder informacyjny ♦ Lublin 
2015/2016



Jak wygląda Ogólnopolski Turniej All-chemiczny?
Głównym celem Turnieju jest przełamanie niechęci do nauk ścisłych, popularyzacja

chemii wśród młodzieży, uzupełnianie i pogłębianie wiedzy chemicznej oraz
wykorzystanie jej podczas zespołowych prac badawczych.

Komitet Organizacyjny przygotował kilka ciekawych konkurencji, które pozwolą na
znaczne poszerzenie wiedzy chemicznej Uczestników oraz przygotowanie ich do
wykonywania zadań realizowanych w ramach studenckich pracowni laboratoryjnych na
kierunkach chemicznych. Ponadto drużynowy charakter Turnieju pozwoli uczestnikom
rozwijać umiejętności pracy zespołowej.

Ogólnopolski Turniej All-chemiczny składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Eliminacje

po podliczeniu punktów z obu konkurencji 8 najlepszych drużyn zostaje zakwalifikowanych
do następnego etapu;

Etap 2 - Finał

podstawą do ostatecznej klasyfikacji jest suma punktów ze wszystkich konkurencji.

Ogólna tematyka każdej z konkurencji znajduje się na str. 8. Szczegóły dostępne są na 
stronie alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-

CHEMICZNY”)

Dla trzech najlepszych drużyn czekają atrakcyjne nagrody. Ponadto zostaną przyznane 
wyróżnienia za najlepsze plakaty naukowe.
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- Konkurencja Teoretyczna (90 pkt.) - 3-osobowe drużyny
Uczniów rozwiązują arkusz z zadaniami teoretycznymi
(obliczeniowymi, otwartymi oraz testowymi);

- Konkurencja Plakatowa (10 pkt.) - Uczestnicy prezentują
dostarczone przez siebie plakaty naukowe oraz odpowiadają na
pytania Komisji Plakatowej;

- Konkurencja Laboratoryjna (50 pkt.) - drużyny rozwiązują
arkusz z zadaniami laboratoryjnymi, przy czym przeprowadzają
określone eksperymenty chemiczne oraz analizują uzyskane wyniki;
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do 12 lutego 2016 r. - nadsyłanie zgłoszeń przez 3-osobowe drużyny Uczniów

12 marca 2016 r. - Etap 1 - Eliminacje - Konkurencja Teoretyczna i Plakatowa będzie
odbywać się w budynku „Dużej Chemii” - aula A im. prof. J. Ościka oraz hol przy auli A

3 czerwca 2016 r. - Etap 2 - Finał - Konkurencja Laboratoryjna zostanie rozegrana
w budynku „Małej Chemii” - pracownia laboratoryjna (sala 23) oraz aula M im. prof.
W. Hubickiego

Szczegółowy harmonogram wkrótce będzie dostępny na stronie:
alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”)

Ramowy harmonogram I ogólnopolskiej edycji

Komitet Organizacyjny
Oficjalny adres e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Przemysław Piątek

V-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Ilona Sadok

Członkowie Komitetu: aktywni Członkowie Koła Naukowego „Alkahest”
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Fot. 1. Uczestnicy I etapu I Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego.



Informacja o poprzedniej edycji Turnieju
W I etapie wzięło udział łącznie 33 drużyny (99 uczniów) z 18 szkół z 3

województw lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy zmierzyli
się z 11 zadaniami otwartymi oraz prezentowali plakaty naukowe.

Wyróżnienie za najlepszy plakat naukowy pt. „Metody analityczne stosowane w
laboratorium kryminalistycznym” otrzymała drużyna nr 9: Lidia Lappo, Zuzanna Hałas
oraz Oliwia Suryś z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie
(Opiekun: Pan Łukasz Szajnecki). Wyróżnienie specjalne za plakat naukowy pt.
„Chemiczne badania kryminalistyczne” otrzymała drużyna nr 3: Monika Siembida,
Zuzanna Wujec oraz Piotr Wilczopolski z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Liceum
Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju (Opiekun: Pani Bożena Szczypa). Nagrody
przyznała Komisja Plakatowa w składzie: dr hab. Piotr Borowski (Przewodniczący), prof.
dr hab. Janusz Ryczkowski (V-ce Przewodniczący), mgr Ilona Sadok (reprezentantka Koła
Naukowego ,,Alkahest”).

Do II etapu zakwalifikowało się 8 najlepszych drużyn z 6 szkół. Zwycięzcą
Turnieju została drużyna nr 4: Krzysztof Tomasz Grzelak, Maximilian Tymoteusz
Rajski oraz Aleksandra Cupriak z V Liceum Ogólnokształcące im. ks. Józefa
Poniatowskiego w Warszawie (Opiekun: Pan Krzysztof Kuśmierczyk.). Laureatami
Turnieju ogłoszono drużynę nr 5: Karol Bubiłek, Mateusz Komisarczuk oraz Paweł
Flis z Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu (Opiekun: Pani Lucyna
Mielniczuk, Pani Agata Waszek oraz Pani Marta Dynowska) - II miejsce oraz drużynę nr
7: Jakub Mizera, Cezary Wiśniewski oraz Joanna Myślińska z V Liceum
Ogólnokształcące im. ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie, (Opiekun: Pan Krzysztof
Kuśmierczyk ) - III miejsce.
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1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2005.
2. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 2006.
3. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2012.
4. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa 2005.
5. K. M. Pazdro, Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich, zakres rozszerzony, O.E. Krzysztof
Pazdro, Warszawa 2010.
6. A. Persona, Chemia, Zestaw pytań zamkniętych dla licealistów i kandydatów na studia
i kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych, Medyk, Warszawa 2013.
7. A. Persona, J. Zygmunt-Reszko, T. Gęca, Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej
z pełnymi rozwiązaniami, Medyk, Warszawa 2011.
8. Chromatografia cienkowarstwowa: katedrachf.umcs.lublin.pl/cwiczenia/cw-xii.pdf
9. Metody identyfikacji związków organicznych: www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslins
ki/informator_07/Pracownie/chem_org/IZO_lab_A.pdf
10. Podręczniki CHEMII do Liceum Ogólnokształcącego (zakres rozszerzony).

Zalecana literatura
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Ogólna tematyka II ogólnopolskiej edycji
Konkurencja Plakatowa

1. Obecność substancji chemicznych w produktach codziennego użytku.
2. Metody oznaczania twardości wody.
3. Zanieczyszczenie wody substancjami chemicznymi i ich skutki na nasz organizm. 
4. Przeterminowana żywność i jej znaczenie chemiczne. 
5. Proces pieczenia z chemicznego punktu widzenia.
6. Skład produktów spożywczych.
7.Techniki analityczne pozwalające na wykrycie zafałszowań i ustalenie oryginalności
produktów.
8. Tłuszcze nasycone i nienasycone.
9. Metody identyfikacji cukrów.
10. Metody identyfikacji alkoholi i fenoli.

Konkurencja Teoretyczna
1. Chemia ogólna: układ okresowy, ustalanie wzorów chemicznych, wiązania chemiczne,
podstawowe prawa chemiczne, typy reakcji chemicznych.
2. Chemia nieorganiczna: tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, wybrane metale i stopy,
szkło jako mieszanina pewnych soli, woda, stany skupienia.
3. Podstawowe obliczenia chemiczne: stechiometria, roztwory, jakościowa i ilościowa
interpretacja równania reakcji w ujęciu molowym, masowym i objętościowym.
4. Reakcje redoks: bilansowanie równań reakcji, związki manganu i chromu, reakcje
kwasu siarkowego(VI) i azotowego(V) z metalami.
5. Termochemia: typy reakcji, entalpia i energia wewnętrzna, standardowa molowa
entalpia, podstawowe prawa.
6. Kinetyka reakcji: obliczania, definicje.
7. Chemia organiczna: węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne, hydroksykwasy
karboksylowe, białka, cukry, tłuszcze, hydroksykwasy.
8. Stereochemia: podstawowe rodzaje izomerii, izomeria optyczna.

Konkurencja Laboratoryjna
1. Analiza jakościowa biopierwiastków: Ca, P, Mg, Na, K, S, Fe, Cl, Zn, Mn, Cu, F, I.
2. Analiza jakościowa jonów toksycznych: Pb2+, Cd2+, Hg2+, Cr3+, Ba2+, SCN-, NO2

-, S2-.
3. Analiza jakościowa żywności pod kątem zawartości wybranych pierwiastków.
4. Badanie wypierania wodoru z kwasów i wody za pomocą metali.
5. Identyfikacja jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów: alkoholi, fenoli,
aldehydów, ketonów.
6. Analiza mleka: miareczkowanie wobec fenoloftaleiny, metoda formolowa.
7. Spektrofotometryczne oznaczanie białek: metoda biuretowa.
8. Podstawy chromatografii cienkowarstwowej (TLC).
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Plakaty naukowe
Warunkiem przystąpienia danej drużyny Uczniów do Turnieju jest przygotowanie

oraz dostarczenie (we własnym zakresie) plakatu naukowego, który będzie prezentowany
i oceniany podczas Konkurencji Plakatowej w I etapie.

Sposób wykonania plakatu (odręczny lub komputerowy) zależy od wyboru
Uczestników, jednak bardziej preferowany jest wydruk komputerowy. Odpowiedzialność
za realizację oraz koszt wydruku ponoszą Uczestnicy lub szkoła, którą reprezentują.

Jak wykonać plakat metodą komputerową? Najprostszym programem, który
oferuje niemal nieograniczone możliwości jest Microsoft PowerPoint (wersja z 2010 roku
i nowsze). Przykładowy plakat oraz szablon do edycji można znaleźć na stronie
alkahest.umcs.lublin.pl w zakładce „II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”.

Plakat można zaprojektować w tak, jak slajdy w prezentacji multimedialnej, z tą
różnicą, że „slajd plakatu” musi spełniać następujące wymagania:
- format: A1 (84,1 cm × 59,4 cm; orientacja pionowa),
- marginesy: zewnętrzne 3 cm, wewnętrzne 1,5 cm,
- tytuł plakatu: rozmiar czcionki 80-100,
- podtytuły: rozmiar czcionki 30-40,
- tekst zwykły: rozmiar czcionki 25-30,
- podpisy rysunków i tabel oraz literatura: rozmiar czcionki 10-15,
- zalecanie czcionki: Arial, Calibri, Cambria, Monotype Corsiva i inne czcionki szeryfowe,
- imiona i nazwiska autorów oraz pełna nazwa szkoły (w jednym wierszu).

Komisja Plakatowa może przyznawać punkty za spełnienie wymogów:
♦ technicznych:

- spełnienie podstawowych wymagań (format, marginesy, czytelne czcionki i jej
rozmiary),
- odpowiedni układ kompozycyjny,
- czytelność i komunikatywność przekazu zawartego na plakacie,
- estetyczne wykonanie plakatu,

♦ merytorycznych:

- treść plakatu zgodna z jego tytułem,
- logiczna i spójna kompozycja plakatu,
- jasne, jednoznaczne i precyzyjne przedstawienie treści,
- korzystanie z wiarygodnych źródeł.

Łącznie można uzyskać10 punktów. Komisja może przyznać dwa wyróżnienia dla
najlepszych plakatów. Komisja może zadawać pytania Uczestnikom odnośnie treści
zamieszczonych na plakacie. Uzyskanie wyróżnienia nie jest jednak podstawą do przyznania
dodatkowych punktów dla drużyny.
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Fot. 2. Zdjęcie z Konkurencji Plakatowej I Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego.

Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu plakatu - jak ich unikać?
- brak kontrastu (tekst zlewający się z tłem plakatu) - unikać zestawień jasne tło - jasny
tekst oraz ciemne tło - ciemny tekst; stosować kontrastującą kolorystykę (np. niebieski
tekst - żółte tło) lub elementy z „efektem przezroczystości” (w przypadku ciemnego tła);
- nieestetyczne wykonanie plakatu (dotyczy plakatów wykonywanych ręcznie) - nie stosować
taśmy bezbarwnej do klejenia elementów składowych plakatu;
- błędy związane z treścią oraz (pod)tytułami: kropka na końcu (pod)tytułu, zdrobnienia
imion, „sierotki” (samotne litery „i”, „z” itd. na końcu wiersza), pozostawianie pojedynczych
słów w nowych wierszach, niedopasowanie tekstu do rozmiarów danego modułu - na końcu
(pod)tytułu w plakacie nie stawia się kropki; imiona autorów powinny być w formie
podstawowej (np. „Joanna” zamiast „Asia”, „Krzysztof” zamiast „Krzyś” itp.); jeśli na końcu
wiersza znajduje się „i”, „z” itd. to należy ustawić kursor edytora przed „sierotką”
i zastosować skrót Ctrl+Enter (wymusi to przeniesienie do następnego wiersza przy
zachowaniu wyjustowania); gdy ostatnie słowo tytułu jest przeniesione do następnego
wiersza należy stopniowo zmniejszać rozmiar czcionki lub zwiększać rozmiar pola
tekstowego aż do osiągnięcia pożądanego efektu;
- błędy językowe, ortograficzne i interpunkcyjne - robić kilkudniowe przerwy w pracy nad
plakatem, poprosić osoby trzecie o przeczytanie tekstów umieszczonych na plakacie;
- brak równowagi między tekstem a elementami graficznymi - plakat jest graficzną formą
prezentacji, dlatego też nie powinien składać się wyłącznie z „litego” tekstu i powinien
zawierać także adekwatne do tematu plakatu rysunki, zdjęcia itp.;
- korzystanie ze strony internetowej wikipedia.pl - „wikipedia” nie jest źródłem informacji
naukowej, dlatego też pozycja ta nie powinna być używana przy wykonywaniu plakatów.
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Zadania
Przykładowe zadanie teoretyczne:

Zadanie 6 (13 pkt.)
Z 200 cm3 ścieków przemysłowych zawierających chlorek wapnia wytrącono osad przy
użyciu szczawianu sodu. Masa osadu po przemyciu i wysuszeniu wynosiła 12 g.
a) (1 pkt.) Napisz równanie cząsteczkowe reakcji zachodzącej podczas wytrącania się
osadu.
b) (4 pkt.) Oblicz w gramach zawartość jonów chlorkowych pochodzących od chlorku
wapnia w 500 cm3 ścieków.
c) (4 pkt.) Zapisz równanie reakcji termicznego rozkładu osadu. Oblicz całkowitą masę
osadu po wyprażeniu w gramach, wiedząc że w wyniku prażenia, rozkładowi uległo 60%
masy osadu. Wskazówka: produktami reakcji są trzy tlenki.
d) (1 pkt.) Obecność CO2 w produktach reakcji z podpunktu c) można potwierdzić przy
użyciu:
A: wody bromowej B: fenoloftaleiny C: wody wapiennej D: wody
amoniakalnej
e) (2 pkt.) Napisz równanie reakcji CO2 z odczynnikiem z podpunktu d). Podaj obserwacje.
f) (1 pkt.) Na jaki kolor zabarwi się papierek uniwersalny w wodnym roztworze
szczawianu sodu?

Przykładowe zadanie laboratoryjne:
Zad. E (10 pkt.)
Mając do dyspozycji: palnik, drucik platynowy, papierki wskaźnikowe, HCl aq (2 mol·dm-3

oraz 6 mol·dm-3), H2SO4 (1 mol·dm-3), NH3aq, NaOH, CaSO4, Pb(NO3)2, AgNO3, K2CrO4, KI,
K3[Fe(CN)6], K4[Fe(CN)6], dimetyloglioksym (odczynnik Czugajewa), tioacetamid (AKT) oraz
FeSO4 · 7 H20 (kryształki) dokonaj identyfikacji soli. Analizowana substancja może zawierać
następujące jony: Cu2+, Fe2+, Ni2+, Ba2+, Ca2+, Na+, Pb2+, K+, NO3

- , SO4
2- , Cl- oraz CH3COO- .

a) (2 pkt.) Uzupełnij tabelę, wpisując symbol kationu i anionu, wzór sumaryczny
analizowanej soli oraz jej nazwę systematyczną.
b) (4 pkt.) Podaj tok postępowania, pozwalający na identyfikację kationu oraz anionu.
c) (4 pkt.) Zapisz równania reakcji w formie jonowej skróconej, pozwalające na
identyfikację jonów wchodzących w skład analizowanej soli. W przypadku próby
płomieniowej zaznacz brak równania reakcji w formie jonowej skróconej.

Więcej przykładowych zadań teoretycznych i laboratoryjnych oraz ich rozwiązań,
a także zadań z poprzedniej edycji dostępnych jest na stronie:

alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”)
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Najczęściej zadawane pytania
1. Kim powinien być Opiekun i czy jest potrzebny, jeżeli wszyscy uczestnicy są pełnoletni?
Opiekunem drużyny powinien być nauczyciel, który bierze udział w przygotowaniu
drużyny do Turnieju. Z założenia powinien być to nauczyciel chemii, jednak nie ma
żadnych przeszkód, aby był to nauczyciel innego przedmiotu. Mimo, że Uczestnicy są
pełnoletni Opiekun jest wymagany, ponieważ odpowiada on w imieniu danej szkoły za
bezpieczeństwo i przyjazd Uczniów na Wydział Chemii UMCS.

2. Jak przygotować się do Turnieju?
Najlepiej zapisać się na kółko chemiczne w swojej (lub innej) szkole. Dobrze jest
zaopatrzyć się w zalecaną literaturę oraz zapoznać się i rozwiązać zadania dostępne na
stronie Organizatora. Członkowie Koła Naukowego ”Alkahest” oferują pomoc dla osób
zainteresowanych poszerzaniem wiedzy chemicznej, a także organizację zajęć
laboratoryjnych na prośbę większej liczby Uczestników - dokładne informacje będą
udostępniane pod adresem e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com

3. Co należy zabrać na Turniej?
Uczestnicy powinni posiadać jedynie własne kalkulatory naukowe - niedozwolone jest
korzystanie z telefonów jako kalkulatorów. Warto mieć ze sobą zegarek, aby właściwie
rozplanować czas pracy. Długopisy, układy okresowe oraz pozostałe materiały (w II etapie
także fartuchy, okulary i rękawiczki ochronne) zapewniają Organizatorzy. Podczas II etapu
Uczestnicy powinni posiadać obuwie na płaskim obcasie, ewentualnie spinki do włosów.
Uczestnicy oraz Opiekunowie mają zapewnione przerwy na poczęstunek.

4. Jaka taktyka rozwiązywania zadań jest najskuteczniejsza podczas Turnieju?
Każda drużyna składa się z 3 Uczniów, którzy pracują zespołowo. Mając na uwadze ten
fakt najefektywniejszą taktyką jest podział pracy oraz specjalizacja członków drużyny np.
uczeń 1 - ekspert od chemii organicznej, uczeń 2 - ekspert od obliczeń chemicznych itp.
dzięki czemu jednocześnie rozwiązywanych jest kilka zadań i drużyna oszczędza czas.

5. Czy istnieje możliwość otrzymania pełnych wyników?
Po zakończeniu każdego z etapów Komitet Organizacyjny w ciągu 2 dni roboczych
przesyła na adresy e-mail Uczestników oraz ich Opiekunów szczegółową punktację
poszczególnych konkurencji w formie zakodowanej (wyniki są zaopatrywane w numery
drużyn, które znajdują się na identyfikatorach rozdawanych podczas danego etapu
Turnieju).

Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com
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Jak dojechać na Wydział Chemii UMCS?

♦ Z Dworca PKP (pl. Dworcowy):

Po wyjściu z budynku dworca naprzeciwko znajduje się
przystanek Dworzec Gł. PKP 02, z którego bieg zaczyna trolejbus
nr 150. Bilety można kupić w kiosku lub biletomacie (po wyjściu
z dworca po prawej stronie). Bilet ulgowy 30 min kosztuje 1,40 zł,
natomiast bilet normalny 2,80 zł. Bilet 30-minutowy upoważnia do
przejechania całej linii, nawet jeśli podróż trwa dłużej niż 30 min.

- 12 -

Po skasowaniu biletu należy wysiąść na al. Racławickich -
przystanek KUL 03 (wcześniej po lewej stronie mija się duży
budynek KUL-u z tablicą wyświetlającą czas, datę, temperaturę;
sam przystanek znajduje się obok Zespołu Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego - jasnozielony budynek).

Po wyjściu z trolejbusu należy przejść na drugą stronę ulicy
i skręcić w lewo, cofając się do budynku KUL-u z tablicą. Przed tym
budynkiem znajduje się ul. Hieronima Łopacińskiego, którą
należy przejść prosto ok. 400 m aż pod Instytut Fizyki UMCS.

Potem należy skręcić w prawo i iść prosto do pl.
Marii Curie-Skłodowskiej. W centrum placu stoi pomnik Marii
Curie-Skłodowskiej, za którego „plecami” znajduje się „Duża
Chemia” - pomarańczowy budynek.

Po wejściu do budynku po prawej stronie znajduje się
punkt rejestracji.

Po wyjściu na dworzec należy się minąć budynek dworca
i kiosk „Kolporter”, skierować na przystanek Dworzec Gł. PKS 02
(przy al. Tysiąclecia) i wsiąść do linii nr 10, 18, 31 lub 57. Potem
należy wysiąść na al. Racławickich - przystanek KUL 03. Dalej
należy kierować się tak, jak podczas podróży linią nr 150, jadącą
z Dworca PKP.

♦ Z Dworca PKS (al. Tysiąclecia):
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Trasa trolejbusu nr 150 (z dworca PKP na KUL)

Trasa autobusu nr 57 (z dworca PKS na KUL)
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Propozycje miejsc noclegowych w Lublinie
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Poniżej zamieszczamy informację dla osób, które są zainteresowane noclegiem
w Lublinie podczas odbywania się poszczególnych etapów Turnieju.

Zaznaczamy, że Komitet Organizacyjny nie pokrywa kosztów noclegu Uczestników
i ich Opiekunów, a poniższa lista ma jedynie charakter pomocniczy. Szczegóły należy
sprawdzić na podanych stronach internetowych:

Rozkłady jazdy trolejbusów komunikacji miejskiej dostępne są na stronie:
http://mpk.lublin.pl/index.php?s=rozklady

Noclegi Wytchnienie

ul. Powstańców Śląskich 15
tel. 781 008 000, 0 81 533 03 14
strona internetowa: http://www.noclegi-lublin.pl/
dojazd na miejsce: http://www.noclegi-lublin.pl/mapa
dojazd z noclegu na WCh UMCS: autobus nr 57

Zmierzch - Pokoje Gościnne

ul. Kawia 14
tel. 726 767 676
strona internetowa: http://zmierzch-lublin.pl/
dojazd na miejsce: http://zmierzch-lublin.pl/
dojazd z noclegu na WCh UMCS: trolejbus nr 150

Słodki sen- tanie noclegi

ul. Motylowa 11
tel. 517-170-909
strona internetowa: noclegilublin.pl/
dojazd na miejsce: noclegilublin.pl/approach-PL.html
dojazd z noclegu na WCh UMCS: autobus nr 18 i 20

Cent Hostel

ul. Ewangelicka 6
tel. 665-777-030
strona internetowa: http://www.centhostel.pl/
dojazd na miejsce: noclegilublin.pl/approach-PL.html
dojazd z noclegu na WCh UMCS: linie: 57, 150 i inne
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