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Chemia z Minecraftem 

 

 

 

” Jestem z tych, którzy wierzą,  

że Nauka jest czymś bardzo pięknym.” 

Maria Skłodowska-Curie 

Organizator: 

Organizatorem turnieju e-sportowego: Chemia z Minecraftem jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach. 

 

Cele konkursu: 

1. Rozwijanie kreatywności i innowacyjności uczniów. 

2. Motywowanie do współpracy poprzez współzawodnictwo. 

3. Pogłębianie wiedzy informatycznej. 

4. Zachęcanie do współpracy międzyklasowej. 

5. Promowanie wartości związanych z patronem szkoły. 

 

Uczestnicy: 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Skłodowskiej-Curie w Plewiskach. 

2. Kategoria wiekowa: klasy IV-VIII. 

 

Zasady i przebieg konkursu: 

1. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursie w dwóch kategoriach: 

I kategoria: drużyny 2-3 osobowe, 

II kategoria: drużyny 4-5 osobowe. 

2. Drużyny mogą składać się z uczniów z różnych klas. 

3. Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem dziennika Librus do opiekunów SU:  

pani Klaudii Sobocińskiej oraz pani Marty Kazimierczak-Con. 

4. Termin wysyłania zgłoszeń: 08.02.2021 – 12.02.2021. 

5. Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, klasę oraz nick każdej osoby z drużyny. 



6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze: 

• Zgodą rodzica/opiekuna na udział w konkursie. 

• Zgodą na publikację zdjęć stworzonych na serwerze budowli. 

7. Zadaniem każdej drużyny będzie stworzyć własny świat/budowlę nawiązującą do tematu:  

Chemia z Minecraftem. 

8. Termin na wykonanie zadania: 15.02. – 21.02.2021r. 

9. Informacje o serwerze zostaną przekazane zgłoszonym drużyną poprzez wiadomość w dzienniku Librus. 

10. Loginem będzie nick podany w zgłoszeniu. 

11. Jakiekolwiek próby ingerencji w świat innej drużyny będą skutkowały dyskwalifikacją całej drużyny. 

 

Zasady oceniania prac: 

1. Jury konkursowe będzie rozdawało punkty 1-5 w następujących kategoriach: 

• Kreatywność i pomysłowość, 

• Efekt końcowy, 

• Samodzielność, 

• Zgodność z tematem. 

2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w dwóch kategoriach:  

I kategoria: drużyny 2-3 osobowe, 

II kategoria: drużyny 4-5 osobowe. 

 

Nagrody: 

1. Laureaci konkursu otrzymują karty podarunkowe do empiku oraz dyplomy.  

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przydzielania nagród dodatkowych lub wyróżnień. 

 

Jury: 

1. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie jury w składzie: 

✓ Wicedyrektor, 

✓ Nauczyciel informatyki, 

✓ Nauczyciel chemii, 

✓ Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkie postanowienia konkursowe będą przekazywane zainteresowanym drogą elektroniczną. 

2. Dodatkowych informacji udzieli: przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Wojciech Choroś. 

3. Pytania można kierować za pomocą google classroom dedykowanemu turniejowi, kod zajęć: h62wayh 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału! 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Plewiskach 


