
OGŁOSZENIE O REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

„KÓŁKO OLIMPIJSKIE Z CHEMII - POZIOM PG”

Olimpiada  Chemiczna  jest  konkursem  organizowanym  od  1954  r.  zaliczanym  do
ogólnopolskich  olimpiad  przedmiotowych.  Odbywa się  pod patronatem  Polskiego Towarzystwa
Chemicznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest przede wszystkim do
uczniów szkół  ponadgimnazjalnych.  Mogą w niej  brać  udział  także  uczniowie  gimnazjów.  Ten
konkurs to równocześnie eliminacje do Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej. 

Materiały związane z Olimpiadą dostępne są na stronie http://www.olchem.edu.pl, łącznie     z
zadaniami z poprzednich konkursów. Przebrnięcie przez ten materiał wymaga motywacji i ukierun-
kowania a samodzielnie walcząc z trudnymi zadaniami łatwo się zniechęcić. Ponadto etapy drugi
i trzeci obejmują dodatkowo zadania laboratoryjne możliwe do wykonania w naszych laboratoriach.

Zajęcia  „Kółka  olimpijskiego  z  chemii  -  poziom  PG”  adresujemy  do  uczniów  szkół
ponadgimnazjalnych,  mając  nadzieję  na  utworzenie  niewielkiej  8-12  osobowej  grupy  uczniów
wzajemnie motywujących się.

Aby zostać uczestnikiem „Kółka olimpijskiego z chemii - poziom PG” należy w terminie do 
14 maja 2018 r. przesłać wypełniony wniosek rekrutacyjny zawierający również pięć rozwiązanych
zadań. 

Uczniowie,  którzy uczestniczyli  w zajęciach kółka olimpijskiego w poprzednim roku szkolnym
muszą, zgodnie z § 2 ust. 14 Regulaminu, złożyć wypełnione oświadczenie o chęci kontynuacji
uczestnictwa w tych zajęciach w terminie do 14 maja 2018 r.

Wypełniony formularz wniosku wraz z rozwiązaniami zadań oraz wypełnione oświadczenie należy
przesłać pocztą na adres: 

Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju

Wydział Chemii

Uniwersytet Gdański

ul. Wita Stwosza 63 

80-308 Gdańsk 

z dopiskiem „Kółko olimpijskie z chemii - poziom PG”.

Komisja rekrutacyjna na podstawie otrzymanych wniosków do dnia 15 maja 2018 r. wyłoni grupę
od 8 do 12 uczestników.
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Zajęcia Kółka będą odbywać się w trzy soboty, w godzinach 10:00 - 14:30 na Wydziale Chemii
UG. 

Przewidywane daty spotkań w nadchodzącym semestrze, to:  19.05.,  09.06. i  16.06.

Zgłoszenie na kółko jest również deklaracją woli uczestnictwa 

we wszystkich spotkaniach.

Spotkania obejmą następujące tematy:

1) Związki kompleksowe w chemii analitycznej. Analiza miareczkowa. (19 maja)

2) Chromatografia i spektroskopia jako narzędzia w analizie struktury 
związków chemicznych. (09 czerwca)

3) Wyznaczanie parametrów fizykochemicznych układów chemicznych
z wykorzystaniem nowoczesnych metod instrumentalnych. (16 czerwca).

Bardziej szczegółowy zakres zagadnień zostanie podany przed każdym spotkaniem. 
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