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I KoNKURS WIEDZY o INZYNIERII MATERIAŁOWEJ

DLA UCZNIOW sZKoŁ SREDNICH

Regulamin konkursu

WSTĘP
1.1. organizatorami konkursu ,,Materiały i Technologie XXI wieku'' (zwanego dalej

,,konkursem'') są Wydział InŻynierii Materiałowej i Metalurgli oraz Studenckie

Koło Naukowe,,MATER-TECH" (zw ane dalej,,organi zatoramt") .

1.2. KoŃurs adresowany jest do uczni w szkoł średnich na terenie całego kraju.

1.3. W celu przeprowadzenia konkursu organizatorzy powołują Komitet Naukowy'
Komitet or ganizacyj ny oraz Komisj ę Konkursową.

1.4. Komitet Naukowy konkursu, składający się z samodzielnych pracownik w
naukowych Wydziału Inzynierii Materiałowej i Metalurgii sprawuje nadz r
merytoryczny nad przeprowadzeniem konkursu oraz dokonuje oceny nadesłanych

w I etapie konkursu referat w.

1.5. Komitet organizacyjny konkursu, w skład ktorego wchodzą członkowie

Studenckiego Koła Naukowego ,,MATER-TECH'' otaz doktoranci Instytutu

Inzynierii Materiałowej organizuje poszczeg lne etapy konkursu i powołuje

Komisję KonkursowQ, a takŻe rozpatruje ewentualne odwołania uczestnik w

konkursu.
1 . . Komisja Konkursowa sprawuje nadz r nad przebiegiem II etapu konkursu, ocenia

zakwalifikowane do II etapu prace' ogłasza wyniki poszczeg lnych etap w
konkursul oraz przyznaje i wręcza nagrody konkursowe.

CELE KONKURSU
2.I . Wzbudzenie w uczestnikach konkursu zainteresowania zagadnteniami,

związanymi z nowoczesnymi materiałami i technologiami oraz szeroko pojętą

inzynierią materiałową.

Z.Z.PopuIaryzacja kierunku InŻynieria Materiałowa' prowadzonego na Wydziale
Inzynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej.

2.3.Rozwijanie zainteresowari i uzdolnieri otaz poszerzanie i pogłębianie wiedzy

uczni w zza\<resu inzynierii materiałowej w oparciu o r zne żrodła informacji.

Z. .Wykorzystanie umiejętności planowania eksperyment w naukowych oraz analtzy

i interpretacji wynikow badari naukowych, kształtowanie umiejętności

samo dzielne go rcZwlązywania problem w naukowo -techni cznych.

2.5. Podkreślenie roli nowoczesnych materiał w i technologii we wsp łczęSnym

świecie.

2.



PRZEBIEG KONI(URSU
3.1. Tennrnarz'.

- 01.01 .2018 r. - 15.04.2018 r. _ rradsyłanie zgłoszen \,yraz z ref-eratarrri

- 15.04.2018 r. 24.04.2018 r. ocena nadesłanych prac przez Komitet
Naukowy.

- Ż5 .04.20 1 8 r. ogłoszenie wynikow I etapu konkursu oraz listy
zakwalifikowanych do II etapu.

- 25.04.2018 r. _ 1 l.05.2018 r. _ nadsyłanie prezentacji na II etap konkursu.
- 18.05.2018 r. XX Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa ,,Materiały

i Technologie XXI wieku" (etap II).

3.2. Konkurs składa się z dwoch etapow. W pierwszym etapie zadaniem uczestnik w
jest przygotowanie referatu na wybrany temat, związany Z zagadnieniami,
przedstawionymi w punkcie 4 niniejszego regulaminu. Przesłane referaty zostaną
ocenione przez Komitet Naukowy według następujących kryteriow: nowatorski
charakter tematu (0-3 pkt.), dobor literatury (0-3 pkt.), strona graftczna referatu
(0-3 pkt.)' atrakcyjność treści (0-3 pkt .), analiza literatury iilub wynikow badari

własnych (0-6pkt.)' redakcja tekstu (0-2 pkt.). Uczestnicy' zamieszczający
w referatach wyniki badari własnych zostaną nagrodzęnt dodatkowymi 5 pkt.

Do II etapu konkursu zakwalifikowane zostanie 15 referat w z najwyzszą liczbą
punktow (min. 15 pkt.).

W II etapie konkursu uczestnicy przedstawiają treść swojego referatu w postaci
prezentacjt multimedialnej. Komisja Konkursowa dokona oceny prac według
następujących kryeri w: zgodnosc z załoŻonym czasem prezentacji (0_1 pkt.),

strona merytoryczna prezentacji (0-3 pkt.), strona estetyczn o-graftczna prezęntacji
(0-3 pkt.)' spos b prowadzenia dyskusji (0_3 pkt.). Spośr d uczestnikow II etapu

konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 3laureat w (I. II i III miejsce)
z najwyŻszą Sumaryczną ilością punkt w z obydwu etap w konkursu.
W uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa moze przyznac
vłyroŻnienie.

4. ZAGADNIENIA KONKURSOWE

EnergeĘka

. Po co w kotłach elektrowni pod grzewa się wodę i co się z nią dzieje?
o Jak działa reaktor atomowy?
. Przyczyny katastrofy elektrowni jądrowej w Czarnobylu i ich wpływ na środowisko.
. CzymroŻni się komin od chłodni kominowej?
o Z czego musi być zbudowane 

',śmigło'' 
w elektrowni wiatrowej?

Lotnictwo i kosmos

Co łączy skorę rekina i poszycia nowoczesnych samolot w?

Z czego zrobione są skafandry kosmonautow?

a
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o Co było przyczyną katastrofy promu kosmicznego Columbia?
o Jak działa 

',Sztuczna 
grawitacja"?

. oko na Wszechświat - jak działakosmiczny teleskop Kepplera?

Transport

o Z czegozrobione są tory, po ktory ch jeŻdŻą pociągi?

o Z czego zbudowana jest karoseria bolidu Formuły 1?

. Jak działają tzw. inteligentne samochody?
o Elektryczne Samochody _ ekologiczna przyszłość' czy zagroŻenie środowiska?
o D|aczego Concorde ,,naddżwiękowy samolot'' nie rozpadł się podczas swoich

lot w?

Nowoczesne technologie i materiaĘ

o Wyświetlacze, neony' diody LED - jak i z czego się je fiwarza?
o Czy materiał moŻe być inteligentny _ czym są tzw. 

',Smart 
materials''?

o Co wsp lnego mająmotyle z ogniwami słonecznymi i odzieŻą sportową?

o Czy czŁowiek moŻe chodzić po ścianach? Tajemnicałapy gekona.

o Jak komputery pomagają inŻynierom? Czyli o projektowaniu nowoczesnych

konstrukcji i metodzie element w skoriczonych.

Informatyka p rzemysłowa

o Jaki Twoim zdaniem wpływ wywierają media społecznościowe na codzienne Życie

wsp łczesnego człowieka?
o Jakie zagtoŻenia związane z ochroną prywatności wiąŻą się z powszech''ym

zastosowaniem medi w społecznościowych?
. Jakajest Twoim zadaniem przyszłość waluty wirtualnej (kryptowaluty)?

. Zaproponuj innowacyjne rozwiązanie mające na celu ułatwienie codziennego Życia
przy wykorzystaniu nowo czesnych techno 1o gii.

o Czy człowiek moŻe być mądrzejszy od sztucznej inteligencji?

1. NAGRODY
l.1. Wszystkie prace' zakwalifikowane do II etapu konkursu zostaną opublikowane

w materiałach konferencyjnych XX Międzynarodowej Studenckiej Sesji

Naukowej ,,Materiały i Technologie XXI wieku'' (ksiązka abstrakt w z płyą CD,
monografta z numerem ISBN).

1 .2. Lauręaci konkursu otrzymają mozliwość opublikowania swojego referatu

w renomowanym czasopiśmie naukowym,,InŻynieria Materiałowa/Materials

Engineering'' (publikacj a w języku angielskim, wyłącznie po spełnieniu wymagari

merytoryczno-edycyjnych Redakcji czasopisma) oraz atrakcyjne nagrody

rzeczowę.
1.3. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają nagrody w postaci giftpack' w,

przygotowanych dla uczestnik w XX Międzynarodowej Sfudenckiej Sesji



2.

Naukowej ,,Materiały i Technologie XXI wieku'' oraz zostaną Zaptoszęnl

do wsp łpracy ze Studenckim Kołem Naukowym ,,MATER-TECH''.
1.4. Wszyscy uczęstnicy konkursu oraz ich opiekunowie merytoryczni (nauczyciele)

otrzymają pamiątkowe dyplomy, Stanowiące zaświadczenie o udziale
w konkursie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Z.I.Zgłoszenie wraz z referatem i odpowiedziami na pytania konkursowe na|eŻy

przesłaĆ, Organizatorom Za pośrednictwem strony internetowej

www. s e sj a- m at e rt e c h. p l (zakładka,' Konkurs dla szk ł średni ch'') .

2.2. Prezentację do II etapu konkursu nalezy przesłać drogą mailową na adres e-mail

ko n kur s@n ate rt e c h. p I .

2.3.w celu przeprowadzenia ewentualnych badari własnych Wydział Inzynierii

Materiałowej i Mętalur gti zapewnia opiekuna naukowęgo i udostępnia chętnym

uczestnikom konkursu swoją bazę laboratoryjną i materiałową (po wcześniejszym
skonsultowaniu i zatwierdzeniu planu badari przez Koordynator w).

2.4. Długość referatu nie powinna przeL<raczac 4 stron 'Ą4 (czcionka Times New
Roman 12 pkt., interlinia 1,15 wiersza). Referat powinien zawierać tytuł (temat),

imię i nazwisko oraz dane kontaktowe uczestnika konkursu i nauczyciela
prowadzącego (nazwa i adres szkoły, adres e-mail) oraz związane z tematem

ilustracje, schematy, tabele, itd. opiekę mer}rtoryczną nad referatem sprawuje

nauczyciel prowadzący ucznia. Należy skorzystać z oficjalnej formatki artykułu
XX Międzynarodowej Studenckiej Sesji Naukowej 

',Materiały 
i Technologie XXI

wieku'', dostępnej do pobranianastronie internetowej www.sesja.matertech.pl.

2.5. CzaS prezentacji w II etapie konkursu nie moŻe przekroczyc l0 minut. Prezentacje
mogą zostać przygotowane w programie Microsoft PowerPoint lub Prezi.
Zalecamy r wniez posiadanie przy sobie kopii prezentacji w formacie .pdf
na nośniku Pendrive. Po zakonczeniu prezentacji Komisja Konkursowa moŻe

zadac uczestnikowi pytania z zal<resu prezentowanego tematu.

2.6. Eulęntualne pytania prosimy kierować do otganizator w:

- Koordyn atorzy konkursu :

. mgr inŻ. Agata Brzeziriska (e-mail: Agata. Brzezinska@pols LpĄ,
o mgr inŻ. Katatzyna Ły czkowska (e -mail : Katarzyna. Ly czkow s ka@pol sl.pl).

- Gł wni koordynatorzy wydarzenia:
. mgr inz. Adam Gryc (e-mail: Adam.Gryc@polsl.pĄ
o mgr inŻ. Marcin Godzierz (e-mail. Marcin.Godzierz@polsl.pD.

dr hab. inŻ. J Jprof. nzw. Pol. Śl.
Dziekan Wydziału Inzynierii Materiałowej i Metalurgii


