
Regulamin 

I OPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY FARMACEUTYCZNEJ 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

 

Organizatorem Turnieju jest Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego. 

 

Bieżąca edycja turnieju odbywać się będzie pod honorowym patronatem Opolskiego 

Kuratora Oświaty w Opolu, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i Opolskiej 

Okręgowej Izby Aptekarskiej. 

 

 § 1 

CEL TURNIEJU 

1. Celem turnieju jest pobudzanie i rozwijanie u uczniów zainteresowania wiedzą z 

zakresu farmacji i medycyny. Rozwijanie kreatywnego myślenia oraz praktycznego 

zastosowania zdobytej wiedzy.  

§ 2 

ZAKRES TEMATYCZNY TURNIEJU 

1. Uczeń powinien wykazać się: 

 wiadomościami i umiejętnościami określonych podstawą kształcenia 

ogólnego z chemii i biologii, 

 wiadomościami i umiejętnościami z szeroko pojętej farmakologii, technologii 

postaci leków oraz chemii leków. 

 

2. Rekomendowana literatura: 

 Podręczniki do nauczania chemii i biologii oraz zbiory zadań dopuszczone do 

użytku szkolnego przez MEN. 

 Farmakologia. Pod red. R. Korbuta. PZWL II wydanie uaktualnione 

i rozszerzone 2019; 

 Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015; 

 Chemia leków i proleków. Wybrane zagadnienia i problemy do rozwiązania 

- Ilona Wandzik, Wydawnictwo Naukowe PWN. 

§ 3 

ORGANIZACJA TURNIEJU 

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Uczestnictwo ucznia w zawodach jest dobrowolne, a wyrażenie zgody na udział w 

turnieju jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu turnieju. 

2. Dla uczestników, którzy z różnych przyczyn nie przystąpią do konkursu w dniu 

jego przeprowadzania, nie przewiduje się dodatkowego terminu konkursu. 



 

3. Po rozdaniu arkuszy konkursowych spóźnieni uczestnicy mogą zostać wpuszczeni 

do sali. Decyzję w tej sprawie podejmuje Przewodniczący Komisji. W takim 

przypadku nie przedłuża się czasu przeznaczonego na rozwiązanie arkusza 

konkursowego.  

 

4. Uczestnicy konkursu nie mogą wnosić do sali żadnych urządzeń 

telekomunikacyjnych ani korzystać z nich podczas trwania konkursu. W 

przypadku stwierdzenia, że uczeń wniósł na salę urządzenie telekomunikacyjne – 

zostaje on zdyskwalifikowany. 

 

5. Za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom turnieju w czasie dojazdu do miejsca 

przeprowadzania konkursów oraz powrotu do szkoły odpowiada dyrektor szkoły, 

do której uczęszcza uczeń. 

 

6. Wyznaczony przez dyrektora nauczyciel ma za zadanie poinformować uczniów o 

turnieju oraz wytypować uczniów do uczestnictwa w zawodach na podstawie 

ustalonych przez siebie kryteriów.  

 

7. Organizatorami konkursu są:  

 Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, 

 Opolski Kurator Oświaty w Opolu,  

 Oddział Opolski Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 

 Opolska Okręgowa Izba Aptekarska 

 

8. Turniej jest jednostopniowy, uczniowie będą mieli za zadanie rozwiązać zadania 

zamknięte oraz otwarte w ciągu 120 minut.  

 

9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczestników tej samej ilości 

punktów komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w formie 

ustnej.  

§ 4 

KOMISJA TURNIEJOWA 

1. KOMISJA TURNIEJOWA składająca się z pracowników Uniwersytetu 

Opolskiego. Na pierwszym spotkaniu Komisja wybiera ze swego grona 

przewodniczącego przy obecności większości członków Komisji. Siedzibą 

Komisji jest Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego. 

 

2. Zadania komisji: 

 opracowanie zadań turniejowych, kryteriów oceny prac oraz klucza 

poprawnych odpowiedzi; 



 zabezpieczenie tajności materiałów oraz samodzielności prac uczniów 

w trakcie zawodów; 

 zapewnienie odpowiednich bezpiecznych i higienicznych warunków 

pracy zgodnie z obowiązującymi w danym czasie zaleceniami i 

przepisami. 

 poprawienie prac oraz ustalenie listy zwycięzców i laureatów turnieju. 

 prowadzenie dokumentacji zawodów. 

 

3. Skład Komisji Turniejowej: 

 Dr Radosław Balwierz 

 Dr Aneta Buczek 

 Dr Maciej Miliński 

 Dr Monika Staś 

§ 5 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

1. Ogłoszenie listy zwycięzców i laureatów oraz wręczenie dyplomów i nagród odbędzie 

się na uroczystym zakończeniu I Opolskiego Turnieju Farmaceutycznego. 

§ 6 

ZGŁASZANIE ZAWODNIKÓW I PRZEBIEG TURNIEJU 

 

1. Do uczestnictwa w zawodach szkoła może zakwalifikować następujące liczby 

uczniów: 

 w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych – tylu zawodników, ile 

tzw. profili kształcenia prowadzi szkoła, 

 w technikach – tylu zawodników, w ilu specjalnościach kształcenie prowadzi 

szkoła. 

 

2. Zgłoszenia zawodników należy dokonać przez przesłanie na podany poniżej adres 

wypełnionej karty zgłoszenia (zał. 1). 

 

3. W szczególnych przypadkach Wojewódzka Komisja Turniejowa może zwiększyć 

limit uczniów biorących udział w Turnieju Chemicznym z danej szkoły. 

 

4. Terminarz zawodów: 

 zgłoszenia uczniów należy przesłać do dnia 31 marca 2023, elektronicznie na 

adres:  

mstas@uni.opole.pl  

 

5. Turniej zostanie przeprowadzony w dniu 14 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 w 

budynku Wydziału Chemii, Uniwersytetu Opolskiego, ul. Oleska 48, Opole. 

mailto:mstas@uni.opole.pl


§ 7 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

1. Zwycięzcami Opolskiego Turnieju Wiedzy Farmaceutycznej zostaną zdobywcy 

pierwszych trzech miejsc. 

 

2. Laureatami Opolskiego Turnieju Wiedzy Farmaceutycznej zostaną uczniowie, 

którzy zajęli kolejne miejsca do dziesiątego włącznie. 

 

3. Organizator konkursu przewidział nagrody rzeczowe dla zwycięzców turnieju oraz 

dwa indeksy Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Farmacja.  

 

 

  



Załącznik 1. Wzór zgłoszenia 

 

 

 

Pieczęć szkoły      Miejscowość, dnia………………………. 

 

Zgłoszenie uczniów do  

I Opolskiego Turnieju Wiedzy Farmaceutycznej 

 

Nazwa szkoły 

………………………………………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………………………….. 

 

L.p. Imię i nazwisko ucznia Klasa Imię i nazwisko nauczyciela 

1.    

2.    

3.    

 

Imię, nazwisko oraz adres mailowy zgłaszającego nauczyciela  

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

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

 


