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A MŁODY CHEMIK SIEDZI I EKSPERYMENTUJE 
 
 
8 marca (sobota) na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej rozpocznie się  
VII edycja Regionalnego Konkursu Chemicznego „Młody chemik eksperymentuje”. 
Uroczyste otwarcie zawodów zaplanowano na godz. 9.15 w budynku A-2  
(ul. I Łukasiewicza 2, sala 310). 45 minut później rozpocznie się pierwsza część 
rywalizacji: test teoretyczny. Najlepsza dwudziestka na tym etapie zmierzy się ze sobą 
ponownie 22 marca podczas testu laboratoryjnego. 
 
Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z 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.  
 
Wiodącym tematem tegorocznej edycji są „Równowagi jonowe w roztworach wodnych”. 
 
Młodzież szkolna już od prawie 25 lat uczestniczy na Politechnice Wrocławskiej  
w zajęciach laboratoryjnych z chemii. Łącznie w latach 1988–2013 w zajęciach wzięło 
udział ok. 2000 uczniów. W zeszłym roku w projekcie uczestniczyło ponad 160 osób. 
 

Terminy konkursu: 
 

• Test teoretyczny: 8 marca 2014 r., godz. 10.00-11.30 (sala 310, bud. A-2 oraz 
sala 220, bud. A-3) 

• Test laboratoryjny: 22 marca 2014 r., godz. 10.00-12.00 (sala 204, bud. A-3) 
 

 
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie : 

http://www.wch.pwr.wroc.pl/380716,11.dhtml 
 

 
****DZIEŃ OTWARTY W LICEUM I GIMNAZJUM**** 

 
 
A już w sobotę 15 marca zapraszamy wszystkich, a zwłaszcza uczniów szkół 
podstawowych, gimnazjalistów i ich rodziców, na Dzień Otwarty w Liceum  
i Gimnazjum Politechniki Wrocławskiej. W programie przewidziano m.in. prezentację 
bazy naukowo-dydaktycznej, widowiskowe doświadczenia chemiczne i fizyczne, zmagania 
na ergowiosłach pod okiem Pawła Rańdy, a także walki robotów. Dzień Otwarty 
rozpocznie się o godz. 10.00 w budynku C-13 (wyb. Wyspiańskiego 23-25). Więcej 
informacji wkrótce. 
 
Zainteresowanych zapraszamy także na strony internetowe naszego liceum: 
http://liceum.pwr.edu.pl/ oraz gimnazjum: http://gimnazjum.pwr.edu.pl/ oraz do 
polubienia profili na Facebooku: https://www.facebook.com/liceumPWr  
i https://www.facebook.com/GimnazjumPolitechnikiWroclawskiej. 
 
  
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 
http://www.portal.pwr.edu.pl; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/ 

 


