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Załącznik nr 3 do Regulaminu II Ogólnopolskiego Turnieju All-chemicznego 

 

 

 

 

Zasady oc eny zadań t eoretyc znych i  laborator yjnych  

 

§1. Zasady oceny zadań teoretycznych 

1. Podczas Konkurencji Teoretycznej każda z drużyn otrzymuje arkusz zadań teoretycznych, który rozwiązuje 

w czasie ustalonym przez Komitet Organizacyjny. Arkusz może zawierać zadania o charakterze 

obliczeniowym, otwartym lub testowym. Tematyka zadań nie wykracza poza podaną przez Organizatora 

Turnieju na stornie alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”).  

W tej konkurencji drużyna może zdobyć maksymalnie 90 punktów. 

2. Podczas rozwiązywania zadań Uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnych kalkulatorów. Pozostałe 

materiały (układ okresowy, tablica rozpuszczalności, szereg napięciowy metali, brudnopis) zapewnia 

Organizator. Korzystanie z innych pomocy (np. notatek, własnego brudnopisu) jest zabronione i może być 

podstawą do dyskwalifikacji drużyny. 

3. Zabrania się głośnych rozmów, wychodzenia z sali oraz komunikacji pomiędzy drużynami w trakcie 

trwania konkurencji. Uczestnicy przed przystąpieniem do rozwiązywania arkusza zadań otwartych 

zobowiązani są do wyłączenia telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. W przypadku 

nie przestrzegania powyższych zasad, Organizator ma prawo do dyskwalifikacji danej drużyny. 

4. W przypadku interwencji Organizatora, polegającej na przerwaniu konkurencji i zabraniu arkusza zadań 

otwartych, drużyna zostaje wyproszona z sali, a ocenie podlegają jedynie odpowiedzi znajdujące się 

w arkuszu. Drużyna zachowuje prawo do uczestnictwa w pozostałych konkurencjach Turnieju.  

5. W przypadku dyskwalifikacji drużyny, odbiera się jej prawo do uczestnictwa w kolejnych konkurencjach 

Turnieju (plakatowej i laboratoryjnej), a odpowiedzi znajdujące się w arkuszu nie są oceniane. 

6. Arkusze odpowiedzi Uczestników są oceniane przez wyznaczonych członków Komitetu Organizacyjnego. 

Komitet dokonuje oceny arkuszy, przyznając punkty zgodnie z wytycznymi zawartymi w modelu 

odpowiedzi do arkusza zadań teoretycznych. 

7. Ocenie podlegają jedynie odpowiedzi zamieszczone w arkuszu. Odpowiedzi i rozwiązania znajdujące się 

w brudnopisie nie są oceniane. 

8. Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia arkusza zadań otwartych i modelu odpowiedzi na stronie 

alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „II OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”) w terminie 2 dni 

roboczych od zakończenia I etapu Turnieju. 
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9. Decyzja Komisji odnośnie przyznanych miejsc rankingowych nie podlega zmianie. 

 

§2. Zasady oceny zadań laboratoryjnych 

1. Konkurencja Laboratoryjna obejmuje rozwiązywanie zadań laboratoryjnych. Do konkurencji może 

przystąpić jedynie 8 najlepszych drużyn wytypowanych po I etapie Turnieju.  

2. Podczas etapu finałowego każda z zakwalifikowanych drużyn otrzymuje arkusz zadań laboratoryjnych, 

który rozwiązuje w czasie przewidzianym przez Komitet Organizacyjny. W tym etapie można uzyskać 

maksymalnie 50 punktów. 

3. Organizator Turnieju zobowiązuje się do podania szczegółowej tematyki etapu finałowego na stronie: 

www.alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka „II OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”). 

4. Każdej z drużyn zakwalifikowanych do etapu finałowego zostaje przydzielony numer od 1 do 8. Przed 

rozpoczęciem konkurencji, reprezentant drużyny pobiera od Organizatora arkusz zadań laboratoryjnych 

o odpowiednim numerze. 

5. Na każde dwie drużyny wyznaczony jest Asystent, który może udzielić pomocy drużynie w zakresie obsługi 

sprzętu laboratoryjnego tj. biureta, pipeta, drucik platynowy. Asystent nie może udzielać odpowiedzi na 

zadania arkusza laboratoryjnego ani na nie naprowadzać. 

6. Arkusz zadań laboratoryjnych składa się z 5 zadań ponumerowanych od A do E. Każde zadanie odnosi się 

do innej próbki lub zestawu próbek, znajdujących się na stanowisku drużyny. Nazwa próbki lub zestawu 

próbek odpowiada nazwie zadania, do którego się odnosi. Drużyna zamieszcza rozwiązania w arkuszu 

odpowiedzi. Zapiski znajdujące się w brudnopisie nie będą oceniane. 

7. Podczas rozwiązywania zadań laboratoryjnych drużyna może korzystać jedynie z odczynników i sprzętu 

laboratoryjnego znajdującego się na stole laboratoryjnym lub na stanowisku pod dygestorium. 

8. Zestaw próbek wydawany jest drużynie jednorazowo – nie ma możliwości pobrania dodatkowego zestawu 

w przypadku wyczerpania się roztworu próbki. 

9. Kategorycznie zabrania się konsultacji z innymi drużynami w trakcie trwania konkurencji. Ponadto 

niedopuszczalne są głośne rozmowy oraz gwałtowne poruszanie się po sali laboratoryjnej. 

10. Zawodnicy mogą korzystać jedynie z własnych kalkulatorów. Układy okresowe, tablice i brudnopisy 

zapewniają Organizatorzy. 

11. Oceny arkuszy odpowiedzi dokonują osoby wyznaczone przez Komitet Organizacyjny. Punkty 

przyznawane są zgodnie z wytycznymi podanymi w modelu odpowiedzi do arkusza zadań laboratoryjnych. 

Ocenie podlegają jedynie odpowiedzi zawarte w arkuszu odpowiedzi. Komitet nie ocenia zdolności 

manualnych Uczestników. 

12. Na podstawie uzyskanych po pierwszym i drugim etapie Turnieju wyników, Komisja wybiera 3 najlepsze 

drużyny, którym przyznaje I, II oraz III miejsce. W przypadku kwestii spornych, Komitet przeprowadza 

dogrywkę zgodnie z wytycznymi podanymi w §3 niniejszego Załącznika. 
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13. Wyniki etapu finałowego ogłasza Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego lub inna osoba przez niego 

wyznaczona. 

14. Po ogłoszeniu wyników nie ma możliwości zmiany przyznanych przez Komisję punktów oraz zmiany 

miejsca drużyny na liście rankingowej np. w przypadku zaistnienia błędów w modelu odpowiedzi lub 

błędu sprawdzającego. 

15. Arkusze zadań laboratoryjnych, model odpowiedzi, imiona i nazwiska finalistów, nazwa szkoły, informacje 

o uzyskanej nagrodzie zostaną zamieszczone na stronie: www.alkahest.umcs.lublin.pl (zakładka 

„II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ALL-CHEMICZNY”).  

 

§3. Dogrywka 

1. Organizator ma prawo do przeprowadzenia dogrywki w przypadku, gdy 2 lub więcej drużyn uzyskało 

jednakową liczbę punktów, która uniemożliwia dokonanie ostatecznej klasyfikacji w danym etapie 

Turnieju. 

2. Dogrywka przeprowadzana jest w dniu I lub II etapu Turnieju przed ostatecznym ogłoszeniem wyników. 

Nie jest możliwe przeprowadzanie dogrywki w innym terminie. 

3. Dogrywka w I etapie polega na sprawdzeniu znajomości sprzętu i naczyń laboratoryjnych: 

a) przed przystąpieniem do dogrywki Organizator zobowiązany jest do zapoznania Uczestników 

z zasadami dotyczącymi przebiegu dogrywki, 

b) dogrywka odbywa się w pomieszczeniu wskazanym przez Organizatora, w którym przygotowany 

będzie sprzęt i naczynia laboratoryjne, 

c) każdy członek drużyny zakwalifikowanej do dogrywki przystępuje indywidualnie do konkurencji, 

d) Uczestnik ma za zadanie rozpoznać jak największą ilość sprzętu laboratoryjnego oraz naczyń 

stosowanych w praktyce laboratoryjnej, 

e) za każdy prawidłowo rozpoznany sprzęt lub naczynie Uczestnik dostaje 1 punkt, 

f) Uczestnik musi podać pełną nazwę sprzętu lub naczyń laboratoryjnych np. kolba stożkowa lub kolba 

Erlenmeyera, a nie „erlenmajerka”; szalka Petriego, a nie „szalka” itd., 

g) dogrywka zostaje przerwana w chwili popełnienia błędu przez Uczestnika, 

h) liczba punktów uzyskanych przez drużynę w tej konkurencji równa się sumie punktów uzyskanych 

przez wszystkich członków drużyny, 

i) dogrywkę wygrywa drużyna, która uzyskała największą liczbę punktów. 

4. Dogrywka w II etapie przeprowadzana jest tak, jak podczas I etapu Turnieju i polega na sprawdzeniu 

wiedzy z nomenklatury związków organicznych (na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, PWN, 

Warszawa 2012). 

5. Postanowienia końcowe: 

a) czas trwania dogrywki nie może przekraczać 30 minut, 

b) Uczestnicy zamieszczają odpowiedzi w specjalnym arkuszu, 
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c) oceny arkuszy dokonują wyznaczeni członkowie Komitetu Organizacyjnego, który przyznaje punkty 

za poprawnie udzielone odpowiedzi. 


