
Regulamin Szkolnej Ligi Fizyczno - Chemicznej dla Szkół Podstawowych 

1. Szkolna Liga Fizyczno - Chemiczna dla Szkół Podstawowych (klasy VII i VIII) to konkurs, który 

zostanie przeprowadzony przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi 

w Gliwicach.  

2. Konkurs wiedzy obejmuje treści z podstawy programowej dla II etapu kształcenia z chemii 

i fizyki. 

3. W konkursie zostaną przyznane indywidualne nagrody dla uczniów za zajęcie I, II i III miejsca 

oraz nagroda dla najlepszej szkoły. 

4. Pierwszy etap Ligi odbywa się na terenie szkoły macierzystej i polega na rozwiązaniu testów 

wielozadaniowych (dostarczonych przez organizatora w tygodniu poprzedzającym konkurs, 

wspólny test dla chemii i fizyki) przez trzyosobowe grupy. Czas trwania rundy to 1,5 godz. Prace 

uczniów muszą być samodzielne. Opiekę nad drużynami sprawuje nauczyciel. Zadania  

z pierwszego etapu sprawdzane są przez szkolnych organizatorów.  

5. Do finału przechodzi najlepszy zespół w szkole.  

6. Finał trwający 1,5 h przeprowadzony będzie w formie „jeden z dziesięciu” dla najlepszych drużyn 

z etapu I z każdej szkoły. Zadania etapu finałowego dotyczą zagadnień z fizyki i chemii. Drużyny, 

które uzyskają najwyższą liczbę punktów zyskują tytuł „Mistrzów Szkolnej Ligi Fizyczno - 

Chemicznej”, dyplomy i nagrody rzeczowe. Dodatkowo przewidziana jest również nagroda 

główna dla najlepszej szkoły. 

7. Szkoły, których drużyny zajmą miejsca od 1-5, otrzymają odpowiednią ilość punktów do 

klasyfikacji końcowej „Dni Gliwickich Młodych Naukowców”. 

8. Podsumowaniem projektu w roku szkolnym 2022/23 będzie Dzień Gliwickich Młodych 

Naukowców – impreza zorganizowana w Politechnice Śląskiej, podczas której będą też 

wręczone nagrody zwycięskim zespołom. 

9. Terminy zgłoszeń do konkursu, przeprowadzania I etapu oraz finału: 

a) zgłoszenia szkół podstawowych do Szkolnej Ligi Fizyczno – Chemicznej przyjmowane są 

do 5.12.2022 drogą elektroniczną na adres email:  sekretariat@lo5.gliwice.eu  

b) pierwszy etap Szkolnej Ligi Fizyczno - Chemicznej odbywa się na terenie szkoły 

macierzystej według harmonogramu: 

• fizyka i chemia – 15.12 (czwartek) 

Zadania, do I etapu z każdego przedmiotu, dostarczone będą przez organizatora, na adres email 

koordynatora szkolnego w dniu 8.12.2022 (czwartek) poprzedzający konkurs. Rekrutację dla 

zainteresowanych uczniów i etap szkolny przeprowadza szkolny koordynator konkursu. Wyniki 



eliminacji szkolnych koordynator szkolny przekazuje drogą elektroniczną na adres 

sekretariat@lo5.gliwice.eu   a prace uczniów archiwizuje. 

c) finał Szkolnej Ligi Fizyczno – Chemicznej odbędzie się 9.02.2023 (czwartek) w auli 

V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliwicach (szczegółowe 

informacje zostaną podane w osobnym zaproszeniu). 

  



OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA DO CELÓW KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko uczestnika 

 

uczęszczającego do …………………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły i adres szkoły 

w konkursie „Szkolna Liga Fizyczno – Chemiczna” odbywająca się w ramach „DNI GLIWICKICH 

MŁODYCH NAUKOWCÓW” organizowanej przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Gliwicach.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w/w uczestnika do celów w/w 

konkursu. 

 

…………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data, podpis opiekuna prawnego 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE ORAZ NA 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA DO CELÓW KONKURSU 

 

Wyrażam zgodę na udział …………………………………………………………………………….. 

imię i nazwisko uczestnika 

 

uczęszczającego do …………………………………………………………………………………… 

nazwa szkoły i adres szkoły 

w konkursie „Szkolna Liga Fizyczno – Chemiczna” odbywająca się w ramach „DNI GLIWICKICH 

MŁODYCH NAUKOWCÓW” organizowanej przez V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami 

Dwujęzycznymi w Gliwicach.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w/w uczestnika do celów w/w 

konkursu. 

 

…………………………………………………………………………….. 

Miejscowość, data, podpis opiekuna prawnego 


