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Regulamin  
 

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie. 

2. Adresaci: 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas VII – VIII) i pierwszych klas szkół 

ponadpodstawowych. 

3. Cele konkursu: 

 Popularyzacja wiedzy o polskiej noblistce Marii Skłodowskiej-Curie; 

 Pogłębianie wiedzy z zakresu fizyki i chemii oraz nauk przyrodniczych; 

 Rozbudzanie inicjatywy uczniów w zakresie samokształcenia i rozwoju zainteresowań; 

 Mobilizowanie uczniów do współpracy w grupie; 

 Integracja młodzieży z różnych szkół. 

4. Struktura i przebieg konkursu: 

Szkoły zgłaszają do konkursu zespoły 3-osobowe (nie więcej niż dwie drużyny z jednej szkoły). 

Konkurs składa się z dwóch etapów następujących kolejno tego samego dnia. 
 

Pierwszy etap – każdy z członków zespołu rozwiązuje samodzielnie test – wynik uzyskany przez 

drużynę jest sumą punktów zdobytych indywidualnie przez każdego z jej członków.  

Do drugiego etapu kwalifikują się trzy zespoły z najwyższą liczbą punktów uzyskanych z testu. 
 

Drugi etap – udzielanie ustnych odpowiedzi na wylosowane przez uczestników pytania obejmujące 

zagadnienia z promieniotwórczości (fizyka, chemia) oraz biografii Marii Skłodowskiej-Curie. 

Członkowie drużyny mogą wspólnie naradzać się nad odpowiedziami, czas na przygotowanie 

wynosi 2 minuty. Odpowiedzi udziela jedna osoba z zespołu. 

O kolejności miejsc decyduje suma punktów zdobytych w obu etapach. 
 

Do 25 marca 2023r. można składać propozycje pytań konkursowych (wraz z odpowiedziami). 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, a 3 zwycięskie zespoły nagrody rzeczowe. 

W rozstrzygnięciu spraw nieobjętych regulaminem decyzje podejmuje komisja konkursowa. 

5. Czas i miejsce konkursu: 

Konkurs odbędzie się 30 marca 2023 r. o godz. 11:15 w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-

Curie w Gostyninie, ul. Kowalska 5. 

6. Zgłaszanie uczestników: 

Nauczyciele wysyłają zgłoszenie według Załącznika nr 1. 

Zgłoszenie należy przesłać do dnia 25 marca 2023 r. mailowo na adres: 
 

konkursmsc@gmail.com 

(w temacie wiadomości proszę wpisać „Konkurs MSC”) 
 

Prosimy o przesłanie na wyżej wskazany adres e-mail Oświadczenia w przedmiocie zgody na 
wykorzystanie wizerunku uczestnika  bądź dostarczenie dokumentu w dniu konkursu – 
Załącznik nr 2. 
 

Do zgłoszenia można dołączyć propozycje pytań konkursowych. 
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ZAGADNIENIA KONKURSOWE 

 

I. Zagadnienia z fizyki i chemii: 

 

Struktura atomu: protony, neutrony, elektrony; liczba atomowa i liczba masowa; określanie 

liczby cząstek elementarnych w atomie oraz składu jądra atomowego. 

Izotopy pierwiastków; zastosowania izotopów promieniotwórczych; promieniotwórczość 

naturalna i sztuczna; skutki działania promieniowania na organizm człowieka;  

przemiany promieniotwórcze: rozpad α, rozpad β, reakcja jądrowa, rozszczepienie jądrowe, 

fuzja jądrowa; okres połowicznego rozpadu (półtrwania); energetyka jądrowa w aspekcie 

konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii.  

 

II. Zagadnienia biograficzne: 

 

Proponowana bibliografia: 
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3. Goldsmith Barbara: Geniusz i obsesja: Wewnętrzny świat Marii Curie, Wydawnictwo 

Dolnośląskie; Publicat, Poznań 2016, ISBN 978-83-271-5623-5 

4. Hurwic Józef: Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość, Wydawnictwo Ekonomiczne Żak, 

Warszawa 1993, ISBN 83-85722-70-X 

5. Nożyńska-Deminiuk Agnieszka: Opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie: Kobieta, która stała się 

legendą, Wydawnictwo Ibis, Poznań 2012, ISBN 978-83-7738-258-5 

6. Skłodowska-Curie Matia: Autobiografia i Wspomnienia o Piotrze Curie, Dom Promocyjno-

Wydawniczy GAL, Warszawa 2004, ISBN 83-921882-0-9 
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