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                                                          o                                             Do  Dyrektorów i Nauczycieli chemii 

Szkół Podstawowych w Warszawie 

 

      TECHNIKUM  NR 27 „CHEMIK” im. prof. dr Józefa Zawadzkiego przy 

Zespole Szkół Nr 21 w Warszawie już po raz czternasty organizuje w swoich laboratoriach w 

roku szkolnym 2019/2020 

   XIV KONKURS CHEMII DOŚWIADCZALNEJ 

dla uczniów / 2-osobowych zespołów / klas  VIII Szkół Podstawowych w 
Warszawie pod hasłem - „Chemia uczy, bawi i rozwija" 

Przed rozpoczęciem konkursu odbędą się w laboratoriach Technikum trzy szkolenia 

przygotowujące uczestników konkursu do samodzielnego wykonywania interesujących 

doświadczeń chemicznych wchodzących w zakres naszego konkursu. 

Podczas tych spotkań uczniowie zapoznają się ze sprzętem laboratoryjnym, podstawowymi 

czynnościami laboratoryjnymi, przepisami bhp, elementami analizy chemicznej, a przede 

wszystkim będą mogli samodzielnie pod opieką nauczyciela wykonać wybrane doświadczenia 

chemiczne na związkach nieorganicznych i organicznych. Konkurs odbędzie się w lutym - 

przewidywany termin konkursu : 

25.02.2020 r.   godz. 10.00  lub 14.00 

Zainteresowanych Nauczycieli chemii prosimy o kontakt telefoniczny i zgłaszanie 

zespołów uczniów /max. 3 zespoły ze szkoły/ do dnia 31 października 2019 r.  

 

Szkolenia dla uczniów odbywają się we wtorki bądź czwartki – zapisy /pierwsze 5 lub 7.11.2019/ 

Dokładny terminarz, regulamin i karty zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej szkoły  

/karty zgłoszenia można wysyłać na fax szkoły i telefonicznie uzgodnić terminy szkoleń /    

Bliższych informacji udziela organizator konkursu - Małgorzata Ogonowska /tel. 605-834-868/ 

        Strona internetowa szkoły: https://technikum27.edupage.org/  

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!! 

https://technikum27.edupage.org/


       TERMINARZ XIV KONKURSU CHEMII 

DOŚWIADCZALNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH 

Trzy spotkania szkoleniowe odbędą się we   wtorki w dniach :  

- 05.11.2019 r.,    19.11.2019 r.   oraz    03.12.2019 r.  o godz. 15.30 
             Czas trwania spotkania szkoleniowego 70 - 90 minut.  

W przypadku dużej liczby zgłoszonych zespołów ze szkół, dla części grup      

            uczniowskich szkolenia odbędą w drugim terminie  -  czwartki  w dniach: 

 - 07.11.2019 r.,    21.11.2019 r.   oraz   05.12.2019 r.   o godz. 15.30  

 

       Terminy szkoleń wtorki lub czwartki uzgadniają nauczyciele z organizatorem    

      zgłaszając zespoły uczniów z danej szkoły 
 

     Konkurs Chemii Doświadczalnej odbywa się jednego dnia w 2 turach 

            we wtorek     25. 02. 2020 r.  

     I tura     -    godz. 10.00     dla zespołów wtorkowych 

     II tura    -   godz.  14.00    dla zespołów czwartkowych 
            Czas trwania konkursu - 100 minut.  
 

            Ogłoszenie wyników konkursu oraz uroczyste wręczenie dyplomów  

                            i nagród dla laureatów i uczestników  konkursu  

                     w dniu 31 marca 2020 r. /wtorek/ o godz. 14.00 

 
        Spotkania i konkurs odbędą się w salach laboratoryjnych na terenie  

         Technikum  Nr 27 CHEMIK w Warszawie ul. Saska 78  

         /dojazd autobusem 111,123 lub tramwajem 9,  24/  

          Za przyjazd i powrót młodzieży organizator nie odpowiada. 

           sekretariat szkoły tel./fax 22 617 33 74    laboratorium tel. 22 617 52 36 

           bliższych informacji udziela organizator konkursu – Małgorzata Ogonowska 

                                                                                               / tel. 605-834-868/ 

       Strona internetowa szkoły: 

https://technikum27.edupage.org/  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  


