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MŁODZIEŻ EKSPERYMENTUJE… 
 

12 marca (sobota) na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej rozpocznie się IV 
edycja Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody chemik eksperymentuje”. 
Uroczyste otwarcie konkursu zaplanowano na godzinę 9.15 (sala 310, budynek A2). 
Wiodącym tematem tegorocznej edycji są „Równowagi jonowe w roztworach wodnych”. 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów Wrocławia i regionu dolnośląskiego. Ma 
on na celu zainteresowanie uczniów chemią, pogłębienie ich wiedzy chemicznej oraz 
doskonalenie umiejętności poznawczych. To jedyny tego typu projekt  
w Polsce.  
 
Młodzież szkolna już od ponad 20 lat uczestniczy na Politechnice Wrocławskiej  
w zajęciach laboratoryjnych z chemii. Łącznie w latach 1988 – 2010 w zajęciach wzięło 
udział ponad 1500 uczniów. W zeszłym roku w projekcie uczestniczyło ponad 180 
uczniów z 23 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 
 

Terminy konkursu: 
 

� 12 marca 2011 r. 10.00 - 11.30 – test teoretyczny – sala 310 w budynku A-2, 

sala 220 w budynku A-3 (ul. Smoluchowskiego 23) 

� 26 marca 2011 r. test laboratoryjny (20-osobowa grupa finalistów części 

teoretycznej), sala 228 w budynku A-2 (ul. Łukasiewicza 2) 

Organizatorem konkursu jest Zakład Metalurgii Chemicznej Wydziału Chemicznego 
Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Dydaktyki Chemii Wrocławskiego Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Chemicznego, Stowarzyszenie na Rzecz Ekologii Humanistycznej „EKOS”. 
Konkursowi towarzyszyć będzie konferencja metodyczna pt. „Eksperyment Podstawą 
Sukcesu”.  

Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie : 
http://www.wch.pwr.wroc.pl/380716,11.dhtml 

 
 

…RESZTA SIĘ INTELIGENTNIE SPRAWDZA 
 

W najbliższą sobotę, 12 marca studenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki 
Wrocławskiej będą mieli niepowtarzalną okazję do zbadania swojego poziomu 
inteligencji. Początek testu IQ zaplanowano na godzinę 10.00 w Zintegrowanym 
Centrum Studenckim (sala 2.17, bud. C-13, wyb. Wyspiańskiego 23-25).  
 
Organizatorami wydarzenia są: Komisja ds. Rozwoju Samorządu Studenckiego 
Politechniki Wrocławskiej oraz Stowarzyszenie Mensa Polska. Dzięki testowi dowiemy się 
m.in. który wydział jest najinteligentniejszy, czy studentki politechniki są lepsze od 
studentów oraz jakie jest średnie IQ wśród doktorantów. Patronat nad wydarzeniem objął 
Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Wrocławskiej prof. Cezary Madryas.  
 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 

 


