
- 1 - 

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego 

 

 

 

Zasady oceniania  plakatów naukowych  

 

§1. Skład Komisji Plakatowej 

1. Komisja zostaje powołana na podstawie decyzji Komitetu Głównego. 

2. W skład Komisji wchodzą 4 osoby: 

a) Przewodniczący Komisji (członek Komitetu Głównego), 

b) V-ce Przewodniczący (pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), 

c) członek (pracownik naukowy Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej), 

d) członek (członek Koła Naukowego „Alkahest”). 

 

§2. Wymagania techniczne plakatu 

3. Wymagany format plakatu to A1 (84,1 cm × 59,4 cm; orientacja pionowa). Dodatkowo zaleca się, by dostarczone 

przez Uczestników Turnieju plakaty spełniały następujące wymagania: 

a) marginesy: zewnętrzne 3 cm, 

b) tytuł plakatu: rozmiar czcionki 80-100, 

c) podtytuły: rozmiar czcionki 30-40, 

d) tekst zwykły: rozmiar czcionki 25-30, 

e) podpisy rysunków i tabel oraz literatura: rozmiar czcionki 10-15, 

f) czcionki: Arial, Calibri, Cambria, Monotype, Corsiva lub inne czcionki szeryfowe. 

Jednakże od strony technicznej Komisja oceniać będzie przede wszystkim czytelność plakatów. 

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

 

§3. Kryteria oceny plakatu 

5. Przy ocenie plakatów naukowych Komisja  bierze pod uwagę następujące walory: 

a) techniczne: 

 odpowiedni układ kompozycyjny, czytelność i komunikatywność przekazu zawartego na plakacie, 

 estetyczne wykonanie plakatu, 

b) merytoryczne: 

 zgodność treści plakatu z jego tytułem, 

 logiczna i spójna kompozycja plakatu, 
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 jasne, jednoznaczne i precyzyjne przedstawienie treści, 

 zachowanie poprawności językowej, 

 korzystanie z wiarygodnych źródeł wiedzy. 

6. Łącznie za plakat można uzyskać 10 punktów. Każdy z członków Komisji Plakatowej przyznaje plakatowi 

punkty w skali 1–10; liczbę punktów przyznanych oblicza się jako średnią arytmetyczną z punktów przyznanych 

przez wszystkich oceniających i zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku zgodnie z obowiązującymi 

zasadami. 

7. W przypadku niedostarczenia przez Uczestników plakatu naukowego w dniu I etapu Turnieju, drużyna otrzymuje 

0 punktów w tej konkurencji. Brak plakatu nie dyskwalifikuje drużyny do uczestnictwa w konkurencji 

teoretycznej i laboratoryjnej. 

8. Uczestnicy podczas konkurencji plakatowej powinni stać przy przygotowanym przez siebie plakacie. 

9. Komisja ma prawo zadawać Uczestnikom pytania odnośnie treści zaprezentowanych na plakacie naukowym. 

Uzyskane odpowiedzi mogą mieć wpływ na ostateczną ocenę plakatu naukowego. 

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

plakatu. Dopuszcza się ponowne podjęcie samej tematyki uprzednio zgłoszonego plakatu (o ile jest zgodna z 

aktualną tematyką Turnieju), jednakże sposób zaprezentowania treści musi być odmienny. 

11. Komisja może przyznać maksymalnie dwa wyróżnienia za najlepszy plakat naukowy. Uzyskanie wyróżnienia nie 

jest jednak podstawą do przyznania dodatkowych punktów dla drużyny. 

12. Koszty związane z przygotowaniem plakatu naukowego ponoszą Uczestnicy. Plakat jest własnością Uczestników 

i może być przez nich zabrany po zakończeniu I etapu Turnieju. 


