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                                                   XXXVVVIIIIIIIII   TTTuuurrrnnniiieeejjj   WWWiiieeedddzzzyyy   PPPrrrzzzyyyrrrooodddnnniiiccczzzeeejjj   

         dddlllaaa   uuuccczzznnniiióóówww   ssszzzkkkóóółłł   pppooodddssstttaaawwwooowwwyyyccchhh   

pppooowwwiiiaaatttuuu   kkkiiieeellleeeccckkkiiieeegggooo   
   

 
 Zapraszamy uczniów zainteresowanych naukami  przyrodniczymi, 

szczególnie chemią i biologią do udziału w XVIII Turnieju Wiedzy Przyrodniczej.  

 Turniej ten jest kontynuacją Międzygimnazjalnego, a potem Gminnego 

Turnieju Wiedzy Przyrodniczej.  Konkurs  od 17 lat organizują naprzemiennie dwie 

największe szkoły z gminy Bodzentyn, czyli Szkoła Podstawowa im. Antoniego 

Wacińskiego w Bodzentynie oraz Zespół Szkół im. Oddziału Armii Krajowej 

"Wybranieccy" we Wzdole Rządowym.  

 W roku szkolnym 2019/2020 XVIII Turniej Wiedzy Przyrodniczej odbędzie się  

w  Szkole Podstawowej im. A. Wacińskiego w Bodzentynie.  

Patronat honorowy nad Turniejem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy 

Bodzentyn. Zwycięzcy Turnieju w poszczególnych kategoriach uzyskają dyplomy 

oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn. 
 

              Cele: 

 

 budzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi,  

 popularyzacja wiedzy biologiczno – chemicznej, 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

 motywowanie do dalszego uczenia się chemii i biologii, 

 pogłębianie wiedzy i umiejętności w dziedzinie chemii i biologii, 
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 mobilizowanie do dodatkowej, samodzielnej i systematycznej pracy, 

 kształtowanie umiejętności logicznego i krytycznego myślenia oraz 

selekcjonowania treści nauczania w zakresie chemii i biologii, 

 stwarzanie uczniom warunków do sprawdzenia swoich umiejętności  

i porównanie ich z umiejętnościami uczniów z innych szkół, 

 dobra zabawa w atmosferze zdrowej rywalizacji. 

 

Adresaci konkursu: 

- część I - uczniowie klas siódmych szkół podstawowych powiatu kieleckiego, 

- część II - uczniowie klas piątych i szóstych szkół podstawowych powiatu 

kieleckiego. 

 

Zgłoszenia szkół: 

- zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do 15 marca 2020r. drogą 

elektroniczną na adres: spbodzentyn1@wp.pl lub telefonicznie tel. 41 3115282, 

osoba do kontaktu: Katarzyna Telka. 

 

Część I 
I. Organizacja: 

 
1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas siódmych ze szkół 

podstawowych z powiatu kieleckiego. 

2. W I etapie – szkolnym, może brać udział każdy chętny uczeń. Przeprowadzą go 

nauczyciele uczący chemii i biologii w szkołach macierzystych 25 marca 2020r. 

Pytania testowe do I etapu przygotuje organizator w wersji on line. Zadania będą 

dostępne na subdomenie spbodz.testportal.pl 25 marca 2020r. o godzinie 900. 

Hasło zostanie przesłane drogą mailową do szkół 24 marca 2020r. do godziny 

1500. Login ucznia powinien się składać z 3 pierwszych liter imienia  

i 3 pierwszych liter nazwiska i nazwy miejscowości (np.: Janusz Nowak, Login: 

JanNow Bodzentyn). Obowiązujący zakres materiału w tym etapie obejmuje 

zagadnienia wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego chemii 

http://www.testportal.pl/
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i biologii (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r.) 

z zakresu podanego w punkcie IIa i IIIa niniejszego regulaminu  

3. W konkursie na szczeblu powiatowym bierze udział 40 uczniów (20 uczniów  

z chemii i 20 uczniów z biologii), którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie 

szkolnym i każdy następny, który uzyskał tyle punktów co 20 uczeń.  

4. Konkurs polega na rozwiązaniu zadań z zakresu materiału zawartego w punkcie 

IIa i IIb oraz IIIa i IIIb niniejszego regulaminu. 

5. Uczestnicy zostaną ocenieni indywidualnie. 

6. Uczniowie mogą wziąć udział w jednej lub obydwu częściach konkursu (biologii  

i chemii). 

7. Czas trwania konkursu – 45 minut w każdej kategorii (w sumie 90 minut) 

8. Komisja konkursowa i ocena wyników: 

- komisję powołuje organizator, 

- komisja dokonuje oceny prac bezpośrednio po zakończeniu Turnieju, 

- ocena komisji jest ostateczna. 

9. Konkurs ma na celu wyłonienie laureatów i finalistów. 

10. Uczestnicy mogą rywalizować  w trzech kategoriach: Super Przyrodnik, Super 

Chemik oraz Super Biolog.  

11. Laureatem zostaje uczeń, który uzyska tytuł Super Przyrodnika oraz uczniowie, 

którzy uzyskają I miejsca kategoriach Super Chemik, Super Biolog. 

12. Finaliści zostaną wyłonieni w kategoriach: 

- Super Chemik (II i III miejsce) 

- Super Biolog(II i III miejsce) 

13. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przewidziana jest dogrywka 

w formie losowania pytań i odpowiedzi ustnej. 

14. Termin konkursu: 13 maja 2020r. 

 

II. Zakres materiału z chemii: 
IIa. Treści nauczania – zakres merytoryczny dotyczy treści nauczania następujących działów 
tematycznych podstawy programowej z chemii: 

1. Substancje i ich właściwości. Uczeń: 
1. opisuje właściwości substancji będących głównymi składnikami stosowanych na co dzień 
produktów, np. soli kuchennej, cukru, mąki, wody, węgla, glinu, miedzi, cynku, żelaza; projektuje  
i przeprowadza doświadczenia, w których bada wybrane właściwości substancji; 
2. rozpoznaje znaki ostrzegawcze (piktogramy) stosowane przy oznakowaniu substancji 
niebezpiecznych; wymienia podstawowe zasady bezpiecznej pracy z odczynnikami chemicznymi; 
3. opisuje stany skupienia materii; 
4. tłumaczy, na czym polegają zjawiska dyfuzji, rozpuszczania, zmiany stanu skupienia; 
5. opisuje cechy mieszanin jednorodnych i niejednorodnych; 
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6. sporządza mieszaniny i dobiera metodę rozdzielania składników mieszanin (np. sączenie, destylacja, 
rozdzielanie cieczy w rozdzielaczu); wskazuje te różnice między właściwościami fizycznymi składników 
mieszaniny, które umożliwiają jej rozdzielenie; 
7. opisuje różnice między mieszaniną a związkiem chemicznym lub pierwiastkiem; 
8. klasyfikuje pierwiastki na metale i niemetale; odróżnia metale od niemetali na podstawie ich 
właściwości; 
9. posługuje się symbolami pierwiastków i stosuje je do zapisywania wzorów chemicznych: H, C, N, O, 
Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Fe, Cu, Zn, Br, Ag, Sn, I, Ba, Au, Hg, Pb; 
10. przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość i objętość. 

2. Wewnętrzna budowa materii. Uczeń: 
1. posługuje się pojęciem pierwiastka chemicznego jako zbioru atomów o danej liczbie atomowej Z; 
2. opisuje skład atomu (jądro: protony i neutrony, elektrony); na podstawie położenia pierwiastka  
w układzie okresowym określa liczbę powłok elektronowych w atomie oraz liczbę elektronów 
zewnętrznej powłoki elektronowej dla pierwiastków grup 1 i 2 i 13–18; określa położenie pierwiastka 
w układzie okresowym (numer grupy, numer okresu); 
3. ustala liczbę protonów, elektronów i neutronów w atomie na podstawie liczby atomowej i masowej; 

stosuje zapis EA

Z ; 

4. definiuje pojęcie izotopu; opisuje różnice w budowie atomów izotopów, np. wodoru; wyszukuje 
informacje na temat zastosowań różnych izotopów; 
5. stosuje pojęcie masy atomowej (średnia masa atomów danego pierwiastka, z uwzględnieniem jego 
składu izotopowego); 
6. odczytuje z układu okresowego podstawowe informacje o pierwiastkach (symbol, nazwę, liczbę 
atomową, masę atomową, rodzaj pierwiastka – metal lub niemetal); 
7. wyjaśnia związek między podobieństwem właściwości pierwiastków należących do tej samej grupy 
układu okresowego oraz stopniową zmianą właściwości pierwiastków leżących w tym samym okresie 
(metale – niemetale) a budową atomów; 
8. opisuje, czym różni się atom od cząsteczki; interpretuje zapisy, np. H2, 2H, 2H2; 
9. opisuje funkcję elektronów zewnętrznej powłoki w łączeniu się atomów; stosuje pojęcie 
elektroujemności do określania rodzaju wiązań (kowalencyjne, jonowe) w podanych substancjach; 
10. na przykładzie cząsteczek H2, Cl2, N2, CO2, H2O, HCl, NH3, CH4 opisuje powstawanie wiązań 
chemicznych; zapisuje wzory sumaryczne i strukturalne tych cząsteczek; 
11. stosuje pojęcie jonu (kation i anion) i opisuje, jak powstają jony; określa ładunek jonów metali  
(np. Na, Mg, Al) oraz niemetali (np. O, Cl, S); opisuje powstawanie wiązań jonowych (np. NaCl, MgO); 
12. porównuje właściwości związków kowalencyjnych i jonowych (stan skupienia, rozpuszczalność  
w wodzie, temperatura topnienia i temperatura wrzenia, przewodnictwo ciepła i elektryczności); 
13. określa na podstawie układu okresowego wartościowość (względem wodoru i maksymalną 
względem tlenu) dla pierwiastków grup: 1, 2, 13, 14, 15, 16 i 17; 
14. rysuje wzór strukturalny cząsteczki związku dwupierwiastkowego (o wiązaniach kowalencyjnych)  
o znanych wartościowościach pierwiastków; 
15. ustala dla związków dwupierwiastkowych (np. tlenków): nazwę na podstawie wzoru sumarycznego, 
wzór sumaryczny na podstawie nazwy, wzór sumaryczny na podstawie wartościowości, wartościowość 
na podstawie wzoru sumarycznego. 

3. Reakcje chemiczne. Uczeń: 
1. opisuje i porównuje zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; podaje przykłady zjawisk fizycznych  
i reakcji chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; projektuje i przeprowadza doświadczenia 
ilustrujące zjawisko fizyczne i reakcję chemiczną; na podstawie obserwacji klasyfikuje przemiany do 
reakcji chemicznych i zjawisk fizycznych; 
2. podaje przykłady różnych typów reakcji (reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany); 
wskazuje substraty i produkty; 
3. zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej; dobiera współczynniki 
stechiometryczne, stosując prawo zachowania masy i prawo zachowania ładunku; 
4. definiuje pojęcia: reakcje egzotermiczne i reakcje endotermiczne; podaje przykłady takich reakcji; 
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5. wskazuje wpływ katalizatora na przebieg reakcji chemicznej; na podstawie równania reakcji lub 
opisu jej przebiegu odróżnia reagenty (substraty i produkty) od katalizatora; 
6. oblicza masy cząsteczkowe pierwiastków występujących w formie cząsteczek i związków 
chemicznych; 
7. stosuje do obliczeń prawo stałości składu i prawo zachowania masy (wykonuje obliczenia związane 
ze stechiometrią wzoru chemicznego i równania reakcji chemicznej). 

4. Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze. Uczeń: 
1. projektuje i przeprowadza doświadczenie polegające na otrzymaniu tlenu oraz bada wybrane 
właściwości fizyczne i chemiczne tlenu; odczytuje z różnych źródeł (np. układu okresowego 
pierwiastków, wykresu rozpuszczalności) informacje dotyczące tego pierwiastka; wymienia jego 
zastosowania; pisze równania reakcji otrzymywania tlenu oraz równania reakcji tlenu z metalami  
i niemetalami; 
2. opisuje właściwości fizyczne oraz zastosowania wybranych tlenków (np. tlenku wapnia, tlenku glinu, 
tlenków żelaza, tlenków węgla, tlenku krzemu(IV), tlenków siarki); 
3. wskazuje przyczyny i skutki spadku stężenia ozonu w stratosferze ziemskiej; proponuje sposoby 
zapobiegania powiększaniu się „dziury ozonowej”; 
4. wymienia czynniki środowiska, które powodują korozję; proponuje sposoby zabezpieczania 
produktów zawierających żelazo przed rdzewieniem; 
5. opisuje właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla(IV) oraz funkcję tego gazu w przyrodzie; 
projektuje i przeprowadza doświadczenie pozwalające otrzymać oraz wykryć tlenek węgla(IV) (np. w 
powietrzu wydychanym z płuc); pisze równania reakcji otrzymywania tlenku węgla(IV) (np. reakcja 
spalania węgla w tlenie, rozkład węglanów, reakcja węglanu wapnia z kwasem solnym); 
6. opisuje obieg tlenu i węgla w przyrodzie; 
7. projektuje i przeprowadza doświadczenie polegające na otrzymaniu wodoru oraz bada wybrane jego 
właściwości fizyczne i chemiczne; odczytuje z różnych źródeł (np. układu okresowego pierwiastków, 
wykresu rozpuszczalności) informacje dotyczące tego pierwiastka; wymienia jego zastosowania; pisze 
równania reakcji otrzymywania wodoru oraz równania reakcji wodoru z niemetalami; opisuje 
właściwości fizyczne oraz zastosowania wybranych wodorków niemetali (amoniaku, chlorowodoru, 
siarkowodoru); 
8. projektuje i przeprowadza doświadczenie potwierdzające, że powietrze jest mieszaniną; opisuje 
skład i właściwości powietrza; 
9. opisuje właściwości fizyczne gazów szlachetnych; wyjaśnia, dlaczego są one bardzo mało aktywne 
chemicznie; wymienia ich zastosowania; 
10. wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza; wymienia sposoby postępowania 
pozwalające chronić powietrze przed zanieczyszczeniami. 

 
IIb. Poszerzenie treści podstawy programowej obejmuje następujące 
zagadnienia: 

1) Zjawisko promieniotwórczości naturalnej i sztucznej, 
2) Rozpady α i β – zapis równań reakcji, 

3) Obliczenia związane z pojęciem czasu połowicznego rozpadu , 
4) Obliczenia związane z zawartością poszczególnych izotopów w naturalnej 

mieszaninie, średnia masa atomowa, 
5) Alotropia pierwiastków na przykładzie tlenu, węgla, siarki, fosforu. 

 
Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla ucznia i nauczyciela: 

 J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, „Chemia Nowej Ery. Podręcznik do chemii dla klasy siódmej 
szkoły podstawowej", wyd. Nowa Era. 

 T. Kulawik, M. Litwin, Sz. Styka-Wlazło, „Chemia w zadaniach i przykładach, zbiór zadań dla 
szkoły podstawowej”, Wyd. Nowa Era 
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 K. Pazdro, M. Koszmider, „Chemia. Zbiór zadań do szkoły podstawowej, klasy 7 i 8”. Oficyna 
Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2017.  

 Zadania z I etapów konkursów chemicznych organizowanych przez Kuratorium Kielce 
 

III. Zakres materiału z biologii: 
IIIa. Treści nauczania – zakres merytoryczny dotyczy treści nauczania następujących działów 
tematycznych podstawy programowej z biologii: 

III. Organizm człowieka. 
9.Układ nerwowy.  
Uczeń:  
1) rozpoznaje elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego (na modelu, rysunku, 
według opisu itd.) oraz określa ich funkcje;  
2) porównuje rolę współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego; 
 3) opisuje łuk odruchowy i wymienia rodzaje odruchów; dokonuje obserwacji odruchu kolanowego; 
4) przedstawia sposoby radzenia sobie ze stresem;  
5) uzasadnia znaczenie snu w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego;  
6) przedstawia negatywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego niektórych substancji 
psychoaktywnych: alkoholu, narkotyków, środków dopingujących, dopalaczy, nikotyny (w tym w e-
papierosach) oraz nadużywania kofeiny i niektórych leków.  
10. Narządy zmysłów. 
 Uczeń:  
1) rozpoznaje elementy budowy oka (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich 
funkcje w powstawaniu obrazu, dokonuje obserwacji wykazującej obecność tarczy nerwu 
wzrokowego;  
2)przedstawia przyczyny powstawania oraz sposoby korygowania wad wzroku (krótkowzroczność, 
dalekowzroczność, astygmatyzm);  
3) rozpoznaje elementy budowy ucha (na modelu, rysunku, według opisu itd.) oraz przedstawia ich 
funkcje;  
4) opisuje wpływ hałasu na zdrowie człowieka;  
5) przedstawia rolę zmysłu równowagi, smaku, węchu i dotyku; wskazuje umiejscowienie receptorów 
właściwych tym zmysłom oraz planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające gęstość 
rozmieszczenia receptorów w skórze różnych części ciała.  
 
11. Układ dokrewny.  
Uczeń:  
1) wymienia gruczoły dokrewne (przysadka, tarczyca, trzustka, nadnercza, jądra i jajniki); wskazuje 
ich lokalizację i podaje hormony wydzielane przez nie (hormon wzrostu, tyroksyna, insulina, 
glukagon, adrenalina, testosteron, estrogeny i progesteron) oraz przedstawia ich rolę;  
2) przedstawia antagonistyczne działanie insuliny i glukagonu;  
3) wyjaśnia, dlaczego nie należy bez konsultacji z lekarzem przyjmować preparatów i leków 
hormonalnych 
 

IIIb. Poszerzenie treści podstawy programowej obejmuje następujące 
zagadnienia: 
1)  przedstawia działanie synapsy chemicznej uwzględniając rolę przekaźników 
chemicznych 
2) przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów 
3) wyróżnia rodzaje receptorów ze względu na rodzaj odbieranego bodźca; 
wykazuje związek pomiędzy lokalizacją receptorów w organizmie a pełnioną 
funkcją;  
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4) wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego na osi podwzgórze – 
przysadka – gruczoł (hormony tarczycy, kory nadnerczy i gonad); 
 5) przedstawia antagonistyczne działanie hormonów kalcytoniny  
i parathormonu 
6) przedstawia rolę hormonów tkankowych na przykładzie gastryny, 
erytropoetyny i histaminy;  
7) określa skutki niedoczynności i nadczynności gruczołów dokrewnych. 
 
 

Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla ucznia i nauczyciela: 
 Podręcznik do biologii – Puls życia 
 Zadania z I i II etapu konkursów biologicznych organizowanych przez Kuratorium Kielce 
 Vademecum biologia – Nowa Era, Operon 

 

Część II 

 
„ D z i e j e  c h e m i i  i  b i o l o g i i  b i e g n ą  d a l e j  n a p r z ó d !   

W  t y c h  d z i e d z i n a c h  n i e  m a  s t a c j i  k o ń c o w e j … ”  
 Eugeniusz  Kwiatkowski 

 
 Znaczącą rolę w tym „biegu” odgrywa eksperyment. Uczniowie, wraz  
z poznawaniem otaczającej ich rzeczywistości i uczestniczeniem w jej kształtowaniu 
mogą poznawać samych siebie, rozwijać swoje zdolności, zainteresowania, talenty. 
Ponadto poznają metody badawcze, wykonują proste eksperymenty, prezentują wyniki 
własnych badań.  

Zgodnie z zaleceniami realizacji podstawy programowej przyrody w szkole 
podstawowej, głównymi obszarami aktywności uczniów w ramach przedmiotu, 
powinny być: 

 obserwowanie i mierzenie, 
 doświadczanie, 
 prowadzenie doświadczeń, 
 dokumentowanie i prezentowanie 
 stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. 

 W związku z tym, pragnąc zainteresować uczniów klas V i VI naukami 
przyrodniczymi proponujemy przeprowadzenie przez nich własnego eksperymentu, 
doświadczenia. Wyboru eksperymentu czy doświadczenia dokonują uczniowie  
w porozumieniu z nauczycielem w oparciu o wykaz zalecanych doświadczeń z biologii 
w szkole podstawowej. 
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I. Organizacja: 
 
1. Konkurs odbędzie się w formie prezentacji wykonanego wcześniej eksperymentu, 
doświadczenia. Prezentacja może przyjąć dowolną formę, np. prezentacja 
multimedialna, film, pogadanka ilustrowana własnoręcznie zrobionym plakatem czy 
innymi pomocami, posterem naukowym. 
2. Do udziału w tej części konkursu zapraszamy uczniów z klas V i VI. 
3. Szkoła do udziału w konkursie typuje maksymalnie dwie dwuosobowe drużyny. 
4. Czas prezentacji: 5 min 
5. Komisję konkursową powołuje organizator. 
7. Kryteria oceny: 
- merytoryczność i poprawność prezentowanych informacji, 
- oryginalność i pomysłowość przekazu, 
- wkład pracy. 
Każde z kryteriów ocenione zostanie ocenione w skali 0 – 10 punktów. 
5. Wśród uczestników zostaną wyłonione trzy najlepsze drużyny. 
 
 

Powyższy regulamin dostępny jest na stronach organizatorów:  
 

http://www.zspbodzentyn.szkolna.net oraz http://www.szkolawewzdole.pl     
 

 
Tel. 41 3115282 
Osoba do kontaktu: Katarzyna Telka 

http://www.zspbodzentyn.szkolna.net/
http://www.szkolawewzdole.pl/

