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Międzyszkolny konkurs wiedzy z zakresu chemii żywności 

"Jakość i bezpieczeństwo żywności" 
 

 

1. O KONKURSIE: 

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu chemii żywności oraz dostarczenie 

uczniom rzetelnych informacji z zakresu: bezpieczeństwa żywności, znakowania 

produktów żywnościowych, dodatków do żywności, odpowiedzialności producentów.  

Ponadto celem konkursu jest propagowanie i upowszechnianie świadomości w zakresie 

jakości i bezpieczeństwa żywości i żywienia oraz wpływu żywności i żywienia na 

zdrowie człowieka. 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Polski. 

Konkurs poprzedzi cykl niezwykle atrakcyjnych spotkań przygotowujących w formie online. 

Spotkania mają na celu przekazanie Uczestnikom odpowiedniej wiedzy z zakresu 

tematyki Konkursu. Ponadto Uczestnikom spotkań zostaną przekazane materiały 

edukacyjne.   

I etap – MIĘDZYSZKOLNY – obejmuje pracę własną uczestników, skupiającą się na 

samodzielnej realizacji zadań konkursowych przez Uczestników. Zadania konkursowe 

mają charakter testów z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Konkurs będzie 

przeprowadzony w formie zdalnej. Czas trwania to 60 minut. 

II etap konkursu – FINAŁOWY – obejmuje przedstawienie wybranego tematu [zakres 

tematów zostanie przedstawiony przez Jury Konkursowe] oraz odpowiedź ustną na 
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pytania zadane przez Jury Konkursowe. Finał odbędzie się zdalnie, w formie 

wideokonferencji. 

 

2. ZGŁOSZENIA i REGULAMIN: 

Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu trwa od dnia 14.05.2021 r 

Zapisy przez platformę ClickMeeting. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie organizatora: wsiiz.pl/konkurs-chemia-zywnosci 

 
 

3. ETAPY KONKURSOWE: 

 Zakres Termin Lokalizacja 

I ETAP  
[MIĘDZYSZKOLNY] 

Test [pytania otwarte i 
zamknięte] wiedzy z 
podanego zakresu 

21.05.2021 
ONLINE 

[forma pisemna] 

II ETAP 
[FINAŁOWY] 

Prezentacja tematu  
i odpowiedzi na pytania 
Jury Konkursowego do 

prezentowanego tematu 

10.06.2021 
ONLINE 

[wideokonferencja] 

 

4. SPOTKANIA PRZYGOTOWUJĄCE [online]: 

Zachęcamy wszystkich uczestników do udziału w formie online w cyklu spotkań 

przygotowujących. Celem spotkań jest przekazanie uczestnikom odpowiedniej wiedzy z 

zakresu tematyki Konkursu. Ponadto uczestnikom spotkań zostaną przekazane materiały 

edukacyjne. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, dobrowolny i nieobowiązkowy. Nie 

wpływa formalnie na udział w Konkursie. 

Spotkania odbędą się zdalnie na platformie ClickMeeting. 
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5. NAGRODY: 

Dla zwycięzców organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody:  

I miejsce −  nagroda główna o wartości 3000 zł  

(1000 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 2000zł dla szkoły) 

II miejsce − nagroda o wartości 2000 zł 

(500 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 1500zł dla szkoły) 

III miejsce − nagroda o wartości 1000 zł 

(250 zł dla zwycięzcy + nagroda rzeczowa o wartości 750 zł dla szkoły) 

 

6. ORGANIZATOR: 

Organizatorem konkursu jest Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie  

(ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 18, 02-366) 

Osobą do kontaktu jest Michał Pielech (Dział Rekrutacji i Promocji) – edukacja@wsiiz.pl 


