
 

 I POWIATOWY KONKURS „ O NOBLISTACH INACZEJ…”  

DLA UCZNIÓW KLAS VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

 
Organizatorzy  konkursu  

 
Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich 

w Rydułtowach 

ul. Skalna 1 

Telefon:    032 457 83 60 

pod patronatem  
Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Wodzisławiu Śl. oś. 1 Maja 16 a 

44-304 Wodzisław Śl. 

Tel./fax: 32 72 93 242 

 

Terminarz konkursu: 
 

 Data zgłoszenia uczniów do 30.11.2021 

 Data dostarczania prac od 15.11- 06.12.2021 

 Data ogłoszenia wyników konkursu 08.12.2021  

 Wręczenie nagród 10.12.2021  w LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 
 

Miejsce:   
 

Konkurs indywidualny  
prace należy dostarczyć na adres współorganizatora: 

ul. Skalna1,  44-280 Rydułtowy 
 

 

Zakres materiału: 
 

Życie i praca naukowa Marii Skłodowskiej Curie 

 

Cele konkursu: 
 

- rozbudzanie zainteresowań  uczniów o Noblistce 

- promocja wiedzy na temat Wielkich Polaków 

- rozwijanie kreatywnego myślenia i wyobraźni przestrzennej oraz prezentowanie zdolności 

manualnych 

- promowanie wiedzy i postaw historycznych z dziedziny chemii ii fizyki 

 

Warunki uczestnictwa: 

 
W konkursie może wziąć udział każda osoba będąca uczniem klasy 8. Każda szkoła 

maksymalnie może wystawić 3 prace. 

Uczniów należy zgłosić do 30 listopada 2021 na adres e-mail chemianauczyciel@onet.eu   



a prace dostarczyć do 6 grudnia na adres organizatora Liceum Ogólnokształcące im. 

Noblistów Polskich w Rydułtowach, ul. Skalna 1. 

 

Zadanie konkursowe:     
 

Zadaniem konkursowym  jest wykonanie makiety „W laboratorium Marii Skłodowskiej – 

Curie”. Praca może być wykonana dowolną techniką ( klocki, papier, makaron itp. ), format 

nie większy niż A2. Każda praca powinna zawierać opis zawierający imię i nazwisko ucznia 

oraz szkołę. 

 

Nagrody i wyróżnienia: 
 

 Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu  

 Laureaci  I , II i III miejsca otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

 

Postanowienia końcowe: 
 

1. Zgłoszenie udziału w konkursie stanowi potwierdzenie przez uczestników zgody na 

zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. 

2. Zgłoszenie do konkursu oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na publikacje 

zdjęć uczestników konkursu. 

3.  Zwycięzcy zostaną zaproszeni do udziału w Święcie Szkoły 10.12.2021 podczas 

którego zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi 

4.   Informacje o wynikach konkursu przekazane zostaną na adres mailowy szkół 

laureatów.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone również na stronie internetowej 

PODN. 

5. Osoby przygotowujące konkurs: 

Nauczyciele LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach - Katarzyna Czekała i 

Eugeniusz Gwóźdź,  tel. 603121721 

Konsultant PODN -  Joanna Kabut   tel. 602669864 

 

Serdecznie zapraszamy uczniów klas VIII do wzięcia udziału w 

Powiatowym Konkursie „o Noblistach inaczej…” i życzymy 

kreatywności! 

 

 

 

 
 

 

 

 


