
2. ročník středoškolské soutěže v experimentální chemii

O pohár Becario

Preambule
Chemie je zejména experimentální vědou. Cílem projektu je, aby si studenti tuto 
skutečnost uvědomili a sami navrhli atraktivní chemický experiment na zadané téma, 
který posluchače nejenom poučí, ale také zaujme.

Vyhlašovatelé
Becario - sdružení na podporu vzdělanosti, Národní centrum pro mladé chemiky, 
VŠCHT Praha. 

Pro koho je soutěž určena
Soutěže se mohou zúčastnit 2 až 3-členné týmy středoškolských studentů, 
zejména z gymnázií, SPŠCH a SPŠ s rozšířenou výukou přírodovědných předmětů. 
Členové týmu musejí pocházet z jedné školy. Účast není omezena ročníkem studia. 

Zadání 2. ročníku soutěže

Navrhněte a zrealizujte experiment na téma

 „Chemie a elektřina“

Harmonogram

Termín pro odeslání přihlášky a kompletní dokumentace ................14. 3. 2008
Odborná porota vybere až 14 nejlepších týmů do ............................. 28. 3. 2008
Vybraní fi nalisté odešlou v elektronické podobě prezentaci do ......11. 4. 2008
Dvoudenní fi nále soutěže* .......................................................22. – 23. 4. 2008

*Prezentace a demonstrace vybraných projektů před porotou na VŠCHT Praha, 
slavnostní vyhlášení vítězných týmů v Senátu ČR. Ubytování a stravování hradí 
organizátor.

Charakteristika experimentu
Zpracování experimentu musí splňovat tato kritéria: 

•  Kreativita – Experiment musí studenti sami předvést a to pokud možno origi-
nálním způsobem demonstrace.

•  Atraktivita – Experiment by měl být atraktivní, aby dokázal upoutat pozornost 
a zaujmout studenty.

•  Kompletnost řešení – Řešení musí obsahovat teoretický a praktický popis 
experimentu, nákres aparatury a fotodokumentaci, časovou náročnost přípravy 
a realizace, seznam potřebných pomůcek a chemikálií a nároky na bezpečnost.

•  Realizovatelnost ve výuce – Časová náročnost, stejně jako náročnost na 
pomůcky a chemikálie musejí umožňovat realizaci experimentu při běžné výuce 
na střední škole.  

Odborná porota
V porotě zasednou a odbornou úroveň soutěže budou zajišťovat prof. Rudolf Zahradník, 
čestný předseda AV ČR, RNDr. Petr Holzhauser, Národní centrum pro mladé chemiky, 
prof. Jitka Moravcová, VŠCHT Praha a Ing. Markéta Červinková, Becario.

Mediální partneři
ČR Leonardo, Adamantan, Lobby, Chemické listy (v tomto časopise budou formou 

článku zveřejněny projekty fi nalistů) 

Kontakty
Informace k soutěži a příhláška .................www.becario.cz/poharchemie  
Dotazy a zasílání kompletní dokumentace ........ poharchemie@becario.cz

Ceny pro vítězné týmy:  1. místo .......................věcné ceny a odměna 7.000 Kč pro každého člena týmu, pro školu 20.000 Kč
2. místo .......................věcné ceny a odměna 5.000 Kč pro každého člena týmu, pro školu 15.000 Kč 
3. místo .......................věcné ceny a odměna 3.000 Kč pro každého člena týmu, pro školu 10.000 Kč 
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