
Informacje dla uczniów zespołu biorącego udział w konkursie  

„CHAIN REACTION” („Reakcja łańcuchowa”) 
 
Drodzy Uczniowie! 
Konkurs „CHAIN REACTION” („Reakcja łańcuchowa”) udowodni, że naukę i zabawę 
można bardzo dobrze ze sobą połączyć.  
Poniżej znajdziecie krótkie wyjaśnienie dotyczące tego, czym jest konkurs „CHAIN 
REACTION” („Reakcja łańcuchowa”) i co należy zrobić, aby wziąć udział w zabawie, 
która pomoże Wam poszerzyć wiedzę. 
 
Podstawowym celem konkursu „CHAIN REACTION” („Reakcja łańcuchowa”) jest 
zwrócenie uwagi na znaczenie nauk ścisłych, a także pokazanie, że można czerpać 
przyjemność z nauki fizyki i chemii i że nie polegają one wyłącznie na „wkuwaniu” 
wzorów. 
Fizyka i chemia otaczają nas, choć możemy ich nie widzieć. Jeżeli weźmiecie udział w 
konkursie, Waszym zadaniem będzie obserwacja, analiza i naukowe „naśladowanie” 
procesów i reakcji. Jak? Starajcie się być jak najbardziej kreatywni! W międzyczasie 
możecie rozejrzeć się za pustymi butelkami po wodzie, puszkami po napojach, torbami z 
tworzywa i innymi odpadkami nadającymi się do przetworzenia, dzięki czemu będziecie 
mieli swój wkład w ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.  
W konkursie „CHAIN REACTION” („Reakcja łańcuchowa”) mogą uczestniczyć zespoły 
uczniów w wieku 14–18 lat. Każdy zespół składa się z maksymalnie pięciu uczniów z 
jednej szkoły i koordynatora (nauczyciela chemii). 
Członków zespołu wybierze Wasz nauczyciel chemii na podstawie wyników uzyskanych 
przez uczniów na etapie planowania, oceniając to, kto przedstawi najciekawsze i 
najbardziej nietypowe pomysły, które mają uzasadnienie naukowe.  
Zadanie polega na zaprojektowaniu i skonstruowaniu „Reakcji łańcuchowej”, działającej 
dzięki serii zjawisk fizycznych i reakcji chemicznych. Zespół może korzystać z 
rozmaitych materiałów:  

 narzędzi i materiałów, które znajdują się w Pomocnym Pudełku 

 akcesoriów i materiałów, które można znaleźć w szkolnym laboratorium 

chemicznym, 

 wszelkich innych przedmiotów, a nawet zabawek przyniesionych z domu 

(pustych butelek, przedmiotów wykonanych własnoręcznie, na przykład z 

kartonu, zabawek z tworzyw sztucznych itp.). 

Jak to zrobić? 

1. Zaplanujcie! 

Zastanówcie się, jakie przemiany fizyczne i reakcje chemiczne chcielibyście 
wykorzystać w Waszej „Reakcji łańcuchowej”. Zachęcamy do korzystania z 
Podręcznika użytkownika oraz filmów pokazujących niektóre doświadczenia, 
dostępnych na stronie CHEMIATOMY.PL (CHEMGENERATION.COM). Zbierzcie 
pomysły, rozrysujcie je bądź spiszcie, a kiedy skończycie, przedstawcie je 
koordynującemu nauczycielowi chemii. 



2. Spróbujcie! 

Najbardziej obiecujące pomysły oraz przemiany fizyczne i reakcje chemiczne, 
które chcecie wykorzystać, należy sprawdzić w praktyce przed rozpoczęciem 
konstruowania, oczywiście zawsze pod nadzorem nauczyciela chemii. Dokładne 
sprawdzenie danej reakcji da Wam pewność, że prawidłowo zadziała ona w 
„Reakcji łańcuchowej”. Nie wykonujcie poniższych doświadczeń samodzielnie, 
przed wykonaniem któregokolwiek z doświadczeń zasięgnijcie rady nauczyciela 
chemii lub fizyki. 
Ostrzeżenie! Niektóre reakcje chemiczne wymagają użycia substancji, które są 
niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska. Dlatego wykonujcie doświadczenia w 
szkolnym laboratorium chemicznym pod nadzorem nauczyciela chemii. Nie 
wolno przeprowadzać doświadczeń w domu!  

3. Zbudujcie! 

Jeśli będziecie mieli naprawdę dobre pomysły, możecie dołączyć do zespołu, 
który weźmie udział w konkursie. Tutaj pojawia się prawdziwa praca zespołowa: 
członkowie zespołu muszą krok po kroku skonstruować „Reakcję łańcuchową” w 
oparciu o własne pomysły. Nie należy się spieszyć: konstrukcja musi zająć trochę 
czasu i musi być bezpieczna dla zespołu. Urządzenie musi być konstruowane w 
jednej ze szkolnych sal chemicznych lub fizycznych zgodnie z Regulaminem 
Bezpieczeństwa stanowiącym załącznik do Regulaminu Konkursu pt. „CHAIN 
REACTION”, podczas przerw, a czasem też po lekcjach.  

4. Nagrajcie wideo 

Po ukończeniu „Reakcji łańcuchowej” należy sfilmować jej działanie. To zadanie 
jest tylko pozornie proste: należy stworzyć film składający się z jednego ujęcia, co 
oznacza, że kamera musi dokładnie pokazywać to, co dzieje się w danym 
momencie. Po zaprezentowaniu wszystkich etapów działania konstrukcji 
uczniowie mogą także dodatkowo wykazać się wiedzą teoretyczną. Wyjaśniając 
reakcje chemiczne i zjawiska fizyczne tworzące „Reakcję łańcuchową”, możecie 
korzystać z flipcharta bądź tablicy. Nie ma ograniczeń co do długości filmu, ale 
postarajcie się, aby był ciekawy i pełen akcji. 

5. Prześlijcie wideo 

Na koniec należy wysłać wniosek zgłoszeniowy oraz umieścić filmik wideo na 
stronie internetowej CHEMIATOMY.PL. Wniosek wysyła nauczyciel 
koordynujący. 

6. Poproście przyjaciół i kolegów o oddawanie głosów! 

Teraz zaczyna się najbardziej emocjonujący etap. Podczas gdy profesjonalne jury 
ocenia przesłane filmy, pozostali mogą głosować na nie na stronie 
CHEMIATOMY.PL. Zabiegajcie o głosy! Poproście kolegów, żeby obejrzeli Wasz 
film, a jeżeli spodoba im się, aby zagłosowali na niego.  

 
 


