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Regulamin II etapu XXXVI Konkursu Chemicznego 

realizowanego w trybie zdalnym 

 
 

1. Drugi etap finałowy 36 Konkursu chemicznego dla uczniów szkół średnich organizowany przez Wydział Chemiczny 

Politechniki Warszawskiej odbywa się w trybie zdalnym dnia 14 kwietnia (środa) w godzinach 12:15-15:00. 

2. Finaliści 35 Konkursu (uczniowie ówczesnych klas pierwszej i drugiej) mogą brać udział w finale 36 Konkursu na 

podstawie deklaracji przesłanych na adres: mifed@ch.pw.edu.pl do 20 lutego 2021 roku 

3. Finaliści I etapu 36 Konkursu chcący przystąpić do drugiego etapu proszeni są o przesłanie ze swojego adresu e-mail 

wiadomości w formie [temat]: 36 Konkurs chemiczny [treść]: Zgłaszam chęć uczestnictwa w drugim etapie XXXVI 

Konkursu Chemicznego, {imię, nazwisko, szkoła} na adres mifed@ch.pw.edu.pl. 

4. Dotyczy to tych osób, które jeszcze tego wcześniej nie zrobiły: brak przesłania odpowiedniej deklaracji zgodnie z punktem 2 

lub 3 Regulaminu jest równoważne z rezygnacją wzięcia udziału w etapie II 36 Konkursu Chemicznego.  

5. Deklaracje z punktu 3 Regulaminu, ewentualne zmiany wcześniej podanych adresów e-mail bądź rezygnacje z udziału w II 

etapie należy zgłosić ze swojego adresu e-mail w nieprzekraczalnym terminie 12 kwietnia 2021 roku do godziny 12:00 na 

adres mifed@ch.pw.edu.pl. Od tego momentu podane adresy e-mail Uczestników będą traktowane jako zarejestrowane. 

6. 12 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:15 na stronie Konkursu podana zostanie ostateczna lista Uczestników uprawnionych do 

wzięcia udziału w II etapie 36 Konkursu Chemicznego. Wszystkie zauważone niezgodności należy niezwłocznie zgłosić na 

adres mifed@ch.pw.edu.pl. Nieobecność na podanej liście skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w II etapie. Osoby, 

które znajdą się na liście kwalifikacyjnej a nie odeślą prac konkursowych będą uwzględnione na końcowej liście 

rankingowej etapu II z wpisaną liczbą punktów równą zero.  

7. Dnia 14 kwietnia (środa) o godzinie 12:00 na zarejestrowane adresy e-mail Uczestników II etapu przesłane zostaną zadania 

konkursowe w pliku w formacie pdf. Ewentualny brak otrzymania zadań należy zgłosić mailowo najpóźniej do godziny 

12:15 na adres mifed@ch.pw.edu.pl. Po tym czasie zadania uważa się za dostarczone.  

8. Zadań drugiego etapu jest 5 i są one punktowane, maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać wynosi 50. Uczniowie 

rozwiązują zadania samodzielnie w domu. Na rozwiązywanie zadań przewidziano czas w godzinach 12:15-15:00.  

9. Rozwiązania zadań wpisujemy na własnych, ponumerowanych kolejno kartkach papieru. Każda strona z 

rozwiązaniami powinna być także zaopatrzona w wyraźnie napisane imię i nazwisko. W nagłówku pierwszej strony 

należy także podać informacje dotyczące Szkoły wraz z jej adresem oraz nazwisko/nazwiska nauczycieli 

prowadzących. 

10. Po zakończeniu rozwiązywania zadań kolejne strony skanujemy lub wyraźnie fotografujemy i zapisujemy w formacie pdf do 

pojedynczego pliku upewniając się, że strony umieszczone są w nim po kolei i we właściwej orientacji. Odpowiednie do 

tego oprogramowanie, na przykład na telefony komórkowe, występuje w wielu wariantach w formie darmowej. Uczestnicy 

powinni zaopatrzyć się w najwygodniejsze dla siebie rozwiązanie i przećwiczyć je przed przystąpieniem do Konkursu we 

własnym zakresie. Organizatorzy nie mają możliwości udzielania technicznych wskazówek w trakcie trwania Konkursu. 

11. Przygotowany plik pdf zapisujemy pod nazwą zawierającą imię i nazwisko Uczestnika i odsyłamy ze swojego 

zarejestrowanego w Konkursie adresu e-mail w nieprzekraczalnym terminie do godziny 15:15 na adres 

mifed@ch.pw.edu.pl. W tytule maila także wpisujemy swoje imię i nazwisko. 

12. Sprawdzeniu podlegają jedynie prace przesłane z zarejestrowanych adresów e-mail oraz w wyznaczonym terminie. 

13. W ciągu godziny po zakończeniu Konkursu na stronie internetowej zostanie ogłoszona lista Uczestników z potwierdzeniem 

terminowego otrzymania prac.  

14. Na podstawie wyników drugiego etapu Komitet Organizacyjny Konkursu ustala listę rankingową i wyłania laureatów oraz 

wyróżnionych. Otrzymują oni dyplomy, które zostaną przesłane na adres Szkoły. W tym roku ze względu na sytuację 

epidemiczną nie przewidujemy uroczystego zakończenia Konkursu. 

15. Wyniki II etapu 36 Konkursu Chemicznego ogłoszone zostaną najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2021 roku na stronie 

internetowej. 

16. Laureaci Konkursu, którzy zechcą podjąć studia na Wydziale Chemicznym PW, są przyjmowani na studia I stopnia 

(inżynierskie) – kierunek Technologia Chemiczna bez egzaminu z pominięciem procedury kwalifikacyjnej. Dodatkowo 

laureaci oraz wyróżnieni finaliści Konkursu, którzy zechcą podjąć studia na Politechnice Warszawskiej, otrzymują 

maksymalną liczbę punktów z przedmiotu Chemia w procedurze kwalifikacyjnej na studia I stopnia (inżynierskie)  na 

wydziałach, gdzie Chemia jest przedmiotem do wyboru. 


