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

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego 

 

i ogólnopolski 

TURNIEJ ALL-CHEMICZNY 
 

Folder informacyjny 

L u b l i n  2 0 1 4 / 2 0 1 5  



Szanowni Nauczyciele! 
 
 Za nami Turniej Alchemiczny 2014. Było to dla nas źródło bardzo dużej satysfakcji, 
pozytywnych emocji i radości oraz wielu cennych doświadczeń. 
 
 Stworzenie Turnieju „od zera” okazało się nie lada wyzwaniem i często zmuszało 
nas do stawiania czoła wielu różnym problemom. Dołożyliśmy wszelkich starań podczas 
jego organizacji. 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. 
 
 Tegorocznym tłem tematycznym Turnieju została chemia kryminalistyczna, 
a zakres konkurencji teoretycznej i laboratoryjnej poszerzył się o kolejne gałęzie 
współczesnej chemii. Uczestnikami Turnieju mogą być uczniowie wszystkich typów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz gimnazjum, a zasięg Turnieju obejmuje teren nie tylko 
województwa lubelskiego, ale całej Polski. 
 
 Zainspirowani rozmachem oraz klimatem I edycji na skalę krajową 
postanowiliśmy zmienić nazwę konkursu na „Ogólnopolski Turniej All-chemiczny”. 
Mamy nadzieję, że dotychczasowa formuła Turnieju oraz jego drużynowy charakter będzie 
stanowić ciekawe wyzwanie. 
 
 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 
                                                                                           Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego 
 
 
 
 
                                                                                                                         Anna Drapsa 
 
 
 
 
 
 



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 2014. Jak można się 
łatwo domyślić, motywem przewodnim Turnieju była alchemia – czyli „matka” 
współczesnej chemii.  
 Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Turnieju Alchemicznego 2014 została 
Ilona Sadok, zaś funkcję V-ce Przewodniczącego objął Łukasz Surma – pomysłodawca tej 
inicjatywy. Organizacja konkursu została poparta przez Dziekana Wydziału Chemii – prof. 
dr hab. Władysława Janusza, a Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 
dr hab. Stanisław Michałkowski, prof. nadzw. UMCS zgodził się na objęcie konkursu 
honorowym patronatem. 
 Turniej Alchemiczny 2014 obejmował dwa etapy. W dniu 22 marca 2014 roku 
odbyły się eliminacje obejmujące Konkurencję Teoretyczną oraz Plakatową. Podczas 
Konkurencji Teoretycznej 3-osobowe drużyny uczniów rozwiązywały arkusz z 14 
zadaniami otwartymi, a następnie wysłuchały wykładu Pani dr hab. Doroty Kołodyńskiej 
pt. „Od chemii do alchemii - czyli lubelski wkład w historię nauki”. W Konkurencji 
Plakatowej Uczestnicy prezentowali swoje plakaty naukowe o wybranej przez siebie 
tematyce alchemicznej oraz odpowiadali na pytania Komisji Plakatowej, w skład której 
wchodzili: prof. dr hab. Zbigniew Hubicki (Przewodniczący), prof. dr hab. Janusz 
Ryczkowski (V-ce Przewodniczący), Magdalena Gos, Anika Szady oraz Magdalena 
Senderowska. Następnie przyznano 2 wyróżnienia za najlepsze plakaty naukowe i po 
podliczeniu punktów z obu konkurencji wyłoniono 8 z 15 drużyn, które zostały 
zakwalifikowane do II etapu. 
 Etap finałowy odbył się w dniu 6 czerwca w 2014 roku i obejmował Konkurencję 
Laboratoryjną, podczas które Uczestnicy zmierzyli się 5 zadaniami laboratoryjnymi, za 
które można było otrzymać łącznie 50 punktów. W oczekiwaniu na wyniki zawodów 
Uczniowie oraz ich Opiekunowie brali udział w zwiedzaniu Centrum Nanomateriałów 
Funkcjonalnych UMCS. Punktem kulminacyjnym dnia stała się Uroczystość Zamknięcia, 
w takcie której ogłoszono Zwycięzców i Laureatów Turnieju oraz wręczono nagrody, 
ufundowane przez Dziekana Wydziału Chemii UMCS oraz Polskie Towarzystwo 
Chemiczne.  
 Zmotywowani sukcesem Turnieju Alchemicznego, członkowie Koła Naukowego 
„Alkahest” zdecydowali się kontynuować ową inicjatywę, równocześnie rozszerzając nie 
tylko zasięg konkursu na  ogólnopolski, ale i jego tematykę na inne dziedziny chemii. Od 
2015 roku konkurs będzie kontynuowany pod nazwą: Ogólnopolski Turniej All-chemiczny, 
a bieżąca edycja będzie obejmowała tematykę zastosowania chemii w kryminalistyce. 
 Liczymy, że kolejne edycje Turnieju będą odbywać się na jeszcze wyższym 
poziomie, a praca włożona w ich przygotowanie przyniesie owoce zarówno Uczestnikom 
i ich Opiekunom, jak również i członkom Komitetu Organizacyjnego. 
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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. 7. Szczegóły dostępne są na 
stronie alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „I 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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7 stycznia - 20 luty 2015 r. - nadsyłanie zgłoszeń przez 3-osobowe drużyny Uczniów 
 
20 luty 2015 r., 23:59 - ostateczny termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych 
 
14 marca 2015 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 
 
12 czerwca 2015 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 „I OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”) 

Ramowy harmonogram I ogólnopolskiej edycji 

Komitet Organizacyjny 

Oficjalny adres e-mail: turniej.alchemiczny@gmail.com 
 
Opiekun naukowy: dr Magdalena Makarska-Białokoz 
 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Anna Drapsa 
 

V-ce Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Magdalena Tabor 
 

V-ce Przewodniczący ds. Promocji: Łukasz Surma 
 
Członkowie Komitetu: aktywni Członkowie Koła Naukowego „Alkahest” 
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Informacja o poprzedniej edycji Turnieju 
 W I etapie wzięło udział łącznie 15 drużyn (45 uczniów) z 9 szkół z województwa 
lubelskiego, w tym 2 drużyny z Gimnazjum im Elwiro Michała Andriollego w Nałęczowie. 
Uczestnicy zmierzyli się z 14 zadaniami otwartymi oraz prezentowali plakaty naukowe. 
 Wyróżnienie za najlepszy plakat naukowy pt. „Symbole alchemiczne” otrzymała 
drużyna nr 7: Magdaleny Pietrzak, Konrada Kiełzaka oraz Kacpra Sadowskiego 
z Gimnazjum im. Elwiro Michała Andriollego w Nałęczowie (Opiekun: Pani Barbara 
Wierzbicka).  Wyróżnienie specjalne za plakat naukowy pt. „Doktor - hochsztapler, magia 
w technice i aniołowie z lustra” otrzymała drużyna nr 13: Rafał Dyrda, Katarzyna 
Spychalska oraz Katarzyna Tucka z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila 
Norwida w Zamościu (Opiekun: Pani Małgorzata Gwóźdź). 
 Do II etapu zakwalifikowało się 8 najlepszych drużyn z 7 szkół. W Konkurencji 
Laboratoryjnej przez 120 min Uczniowie rozwiązywali 5 zadań laboratoryjnych.  
 Zwycięzcą Turnieju została drużyna nr 4: Konrad Mojnowski, Grzegorz 
Paluch oraz Michał Michałek z Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. 
gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie (Opiekun: Pani Barbara Sieńko). 
 Laureatami Turnieju ogłoszono drużynę nr 1: Mateusz Rzeszutko, Adrian 
Michalczuk oraz Patryk Kozak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego 
w Zamościu (Opiekunowie: Pani Lucyna Mielniczuk, Pani Agata Waszek, Pani Marta 
Dynowska) - II miejsce oraz drużynę nr 6: Rafał Dyrda, Katarzyna Spychalska oraz 
Katarzyna Tucka z III Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida 
w Zamościu (Opiekun: Pani Małgorzata Gwóźdź) - III miejsce. 
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1. A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, PWN, Warszawa 2005. 
2. Z. Galus (red.), Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej, PWN, Warszawa 2013. 
3. L. Jones, P. Atkins, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 2006. 
4. J. McMurry, Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2012. 
5. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, Warszawa 2005. 
6. L. Pajdowski, Chemia ogólna, PWN, Warszawa 1995. 
7. K. M. Pazdro, Zbiór zadań z chemii dla szkół średnich, zakres rozszerzony, O.E. Krzysztof 
Pazdro, Warszawa 2010. 
8. A. Persona, Chemia, Zestaw pytań zamkniętych dla licealistów i kandydatów na studia 
i kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych, Medyk, Warszawa 2013. 
9. A. Persona, J. Zygmunt-Reszko, T. Gęca, Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej 
z pełnymi rozwiązaniami, Medyk, Warszawa 2011. 
10. Chromatografia cienkowarstwowa: katedrachf.umcs.lublin.pl/cwiczenia/cw-xii.pdf 
11. Metody identyfikacji związków organicznych: www.chem.uw.edu.pl/people/AMyslins 
ki/informator_07/Pracownie/chem_org/IZO_lab_A.pdf 
12. Podręczniki CHEMII do Liceum Ogólnokształcącego (zakres rozszerzony). 

Zalecana literatura 
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Ogólna tematyka I ogólnopolskiej edycji  
Konkurencja Plakatowa 

1. Analiza leków w materiale biologicznym. 
2. Analiza toksykologiczna środków odurzających i substancji psychotropowych. 
3. Chemiczne badania kryminalistyczne. 
4. Osmologia i instrumentalne badanie zapachów. 
5. Oznaczanie trucizn nieorganicznych. 
6. Techniki ekstrakcyjne stosowane w kryminalistyce. 
7. Współczesne metody analityczne w laboratoriach kryminalistycznych. 
8. Wykrywanie i identyfikacja materiałów wybuchowych. 

 
Konkurencja Teoretyczna 

1. Chemia ogólna: układ okresowy, ustalanie wzorów chemicznych, wiązania chemiczne, 
podstawowe prawa chemiczne. 
2. Chemia nieorganiczna: tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole, metale ciężkie i toksyczne 
3. Podstawowe obliczenia chemiczne: stechiometria, roztwory. 
4. Reakcje redoks: bilansowanie równań reakcji, związki manganu i chromu, reakcje kwasu 
siarkowego(VI) i azotowego(V) z metalami. 
5. Elektrochemia: ogniwa galwaniczne, elektroliza. 
6. Kinetyka reakcji: obliczania, definicje. 
7. Chemia organiczna: węglowodory i ich jednofunkcyjne pochodne, hydroksykwasy 
karboksylowe, cukry i aminokwasy, mocznik, podstawowe wiadomości o związkach 
organicznych występujących w lekach oraz wykazujących działanie toksyczne, odurzające 
i psychotropowe. 
8. Stereochemia: podstawowe rodzaje izomerii, izomeria optyczna. 
 

Konkurencja Laboratoryjna 
1. Analiza jakościowa anionów: Cl-, Br-, I-, NO3

-, SO3
2-, SO4

2-, S2-, CrO4
2-, CH3COO-, MnO4

-. 
2. Analiza jakościowa ciał stałych: osadów soli, metali i ich tlenków . 
3. Analiza jakościowa cukrów: glukozy, fruktozy, sacharozy, celulozy, skrobi, glikogenu. 
4. Analiza jakościowa kationów metali: Ag, Pb, Cu, Bi, Cd, Zn, Ni, Co, Mn, Fe, Ca, Sr, Ba, Mg, 
Na oraz kation NH4

+. 

5. Identyfikacja jednofunkcyjnych pochodnych węglowodorów: alkoholi, fenoli, 
aldehydów, ketonów i kwasów karboksylowych. 
6. Oznaczanie twardości wody:  definicje, obliczanie twardości wody w stopniach 
niemieckich, wersenian sodowy (EDTA). 
7. Spektrofotometryczne oznaczanie Fe3+: absorpcja światła monochromatycznego, 
prawo Lamberta-Beera, wyznaczanie stężenia na podstawie krzywej kalibracyjnej. 
8. Podstawy chromatografii cienkowarstwowej (TLC): definicje, obliczenia związane 
z retencją, ogólna budowa komory chromatograficznej oraz czynniki wpływające na wartość 
RF, adsorbenty w chromatografii cienkowarstwowej. 
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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 „I 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 ocenia czy zostały spełnione wymogi: 
♦ techniczne: 

 - spełnienie podstawowych wymagań (format, marginesy, czytelne czcionki i jej 
 rozmiary), 
 - odpowiedni układ kompozycyjny, 
 - czytelność i komunikatywność przekazu zawartego na plakacie, 
 - estetyczne wykonanie plakatu, 
 - dodatkowe walory, 
♦ 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. 
Za każdy spełniony wymóg Komisja przyznaje 1 punkt. Łącznie można uzyskać 
10 punktów. Komisja może przyznać wyróżnienia dla najlepszych plakatów. Uzyskanie 
wyróżnienia nie jest jednak podstawą do przyznania dodatkowych punktów dla drużyny. 
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Fot. 1 i 2. Najlepsze plakaty naukowe, wyróżnione podczas Turnieju Alchemicznego 2014 
 

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: 
- obliczeniowe - zadanie 1 (7 pkt.) 
Ile g Na2S znajduje się w 0,75 dm3 roztworu o stężeniu 7% i gęstości 1,09 g·cm-3? Czy 38 g HCl 
wystarczy do całkowitego wyparcia siarkowodoru? Oblicz wydajność reakcji. 
 
- otwarte - zadanie 2 (5 pkt.) 
Pewien ester poddano hydrolizie i otrzymano kwas A i alkohol B. Ogrzewając kwas A ze 
stężonym H2SO4, otrzymano CO2. Alkohol B utleniono, otrzymując związek C, który reagował 
z odczynnikiem Tollensa. Alkohol B przepuszczano przez ogrzany Al2O3 i otrzymano propen. 
Jaki ester poddano hydrolizie? Zapisz równania zachodzących reakcji. 
 
- testowe - zadanie 3 (3pkt.) 
1. W cząsteczce H2SO4 nie występuje wiązanie: 

a) koordynacyjne          b) spolaryzowane          c) sigma          d) wodorowe 

 
2. Filtrem stosowanym do pochłaniania SO2 z gazów emitowanych do atmosfery może być: 

a) MgO          b) SiO2          c) CO2          d) P2O5 

 
3. Forma jonowa, w której nie występuje siarka w roztworach wodnych to: 

a) HS-          b) S2-          c) SO4
2-          d) S4+ 

 
 Przykładowe zadanie laboratoryjne: 
zadanie B (21 pkt.) 
Zestaw doświadczalny zawiera 4 próbówki zawierające 2 roztwory oraz 2 osady substancji 
o żółtej barwie: K2CrO4, FeCl3, PbCrO4 oraz NiCrO4. W probówkach znajdują się pojedyncze 
substancje. Wiedząc, że każda substancja pojawia się tylko jeden raz w zestawie, dokonaj ich 
identyfikacji wykonując poniższe polecenia: 
a) (1 pkt.) Które z powyższych substancji znajdują się w postaci roztworów, a które 
w postaci osadów? 
b) (8 pkt.) Mając do dyspozycji stężone oraz rozcieńczone roztwory: NaOH, HNO3 oraz 
NH3(aq) przedstaw sposób postępowania, który umożliwił identyfikację substancji 
w probówkach 1-4. Zapisz obserwacje. 
c) (12 pkt.) Napisz w formie jonowej skróconej równania zachodzących reakcji podczas 
identyfikacji substancji. 
 
 Więcej przykładowych zadań teoretycznych i laboratoryjnych oraz ich rozwiązań, 
a także zadań z poprzedniej edycji dostępnych jest na stronie: 

alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „I 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. 
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 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) 

- 13 - 

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego ♦ Folder informacyjny ♦ Lublin 2014/2015 



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 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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