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 Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych 

  województwa zachodniopomorskiego 

 

Konkurs Wiedzy o Mózgu 
 

Szanowni Państwo, 

Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne PTNk i V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Asnyka w Szczecinie mają zaszczyt zaprosić 

uczniów Państwa Szkół do udziału w pierwszym Konkursie Wiedzy o Mózgu dla szkół 

ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego. 

Współczesna wiedza z zakresu medycyny, biologii, biochemii, biofizyki, podkreśla 

fundamentalne znaczenie mózgu i jego funkcjonowania dla rozwoju indywidualnego 

i społecznego człowieka. Neurokognitywistyka, czyli nauka o mózgu  mogła rozwijać się 

dzięki badaniom nauk podstawowych (biologii, chemii, fizyki) prowadzonym na przestrzeni 

wieków. Wiedza o mózgu i jego relacjach z otaczającym światem, jego znaczeniu 

w powstawaniu podstawowych uniwersalnych praw człowieka znajdują odzwierciedlenie 

w filozofii, etyce, psychologii, literaturze i sztukach pięknych. 

Przypisując sobie ważną rolę krzewienia wiedzy o mózgu i jego funkcjonowaniu 

postanowiliśmy zorganizować  konkurs z wiedzy na ten temat  dla uczniów. 

Mamy nadzieję, że tematyka Konkursu zainteresuje potencjalnych kandydatów na studia 

medyczne, biologiczne, biotechnologiczne, a także humanistyczne.  

Serdecznie zapraszamy do udziału.  

 

 Dyrektor Prezes  

 V Liceum Ogólnokształcącego Pomorskiego Towarzystwa   

 w Szczecinie Neurokognitywistycznego 

 mgr Hanna Bartnik dr n. med. Dariusz Jeżewski 

 

 



Cele Konkursu Wiedzy o Mózgu:  

 propagowanie wiedzy o mózgu, jego budowie i funkcjonowaniu  

 zwrócenie uwagi na rolę mózgu we wszystkich aspektach życia człowieka 

 wzbudzanie zainteresowań neurokognitywistycznych. 
 

Zakres wiedzy wymagany w Konkursie Wiedzy o Mózgu:  

 biologia mózgu: anatomia mózgu, czynność komórki nerwowej, podstawowe układy 

funkcjonalne mózgu, ewolucjonizm mózgu;  

 chemia mózgu: neuroprzekaźniki, metabolizm mózgu; 

 fizyka mózgu: przewodnictwo nerwowe, funkcjonowanie narządów zmysłów, 
metody obrazowania mózgu; 

 nauki humanistyczne a mózg: wiadomości z zakresu świata przyrody i jego 

oddziaływania z mózgiem, najważniejsi filozofowie i ich myśli,  podstawowe teorie    

z zakresu filozofii, umysł ludzki a sztuki piękne.  

 

 

 

Regulamin Konkursu Wiedzy o Mózgu dla szkół ponadgimnazjalnych 

 

1. Konkurs organizowany jest przez Pomorskie Towarzystwo Neurokognitywistyczne 

PTNk  i  V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama 

Asnyka w Szczecinie  

       

2. Kapituła konkursu:  

prof. dr hab. med. Beata Karakiewicz Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 

prof. dr hab. Aleksandra Żukrowska filozof, rektor Collegium Balticum 

w Szczecinie 

prof. dr hab. med. Krystyna Honczarenko neurolog, Klinika Neurologii PUM 

dr hab. med. Prof. PUM Irena Baranowska-Bosiacka biochemik, Katedra i Zakład 

Biochemii i Chemii PUM 

prof. dr hab. med. Ireneusz Kojder neurochirurg, Klinika Neurochirurgii 

i Neurochirurgii Dziecięcej PUM 

prof. dr hab. med. Przemysław Nowacki neurolog, Klinka Neurologii PUM 

dr hab. med. Prof. PUM Zbigniew Ziętek anatom,  Zakład Anatomii Prawidłowej 

PUM  

mgr Hanna Bartnik nauczyciel fizyki, wiceprezes Pomorskiego Towarzystwa 

Neurokognitywistycznego PTNk, dyrektor V LO w Szczecinie 

dr n. med. Dariusz Jeżewski prezes Pomorskiego Towarzystwa 

Neurokognitywistycznego PTNk, neurochirurg, Klinika Neurochirurgii 

i Neurochirurgii Dziecięcej PUM 

 

3. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

4.   Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

5.   Zasady przystąpienia do konkursu: 

Dyrektor szkoły wyznacza koordynatora szkolnego do przeprowadzenia Konkursu 

Wiedzy o Mózgu. Szkolny koordynator zgłasza szkołę do uczestnictwa w konkursie do 

dnia 4.12.2015 r. (piątek – termin przedłużony).   



W tym celu wypełnia formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) i przesyła na adres 

Organizatora:  

 

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi   

ul. Ofiar Oświęcimia 14 

71-503 Szczecin 

lub wysyła zgłoszenie faksem: 914232802 

 

6. Po zgłoszeniu szkoły, do dnia 11.12.2015 r. (piątek) na adres szkoły zostaną wysłane 

szczegółowe informacje o zagadnieniach i zakresie wiedzy oraz o dostępnej literaturze 

służące przygotowaniu się do konkursu.   

7. Do dnia 15.01.2016r. (piątek) na adres szkoły zostaną wysłane materiały do 

przeprowadzenia  konkursu tj. testy z wiedzy o mózgu, instrukcja do przeprowadzenia 

konkursu oraz wzór protokołu szkolnego etapu. 

 

Etap pierwszy – szkolny odbędzie się 19.01.2016 r. (wtorek) o godz. 9:00                            

w macierzystych szkołach zgłoszonych uprzednio do konkursu. Etap szkolny składa się     

z testu  jednokrotnego wyboru – 60 min. Po zakończeniu konkursu koordynator szkolny         

w dniu konkursu odsyła wypełnione arkusze testowe z protokołem przeprowadzenia konkursu 

na adres Organizatora: 

 

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

ul. Ofiar Oświęcimia 14 

71-503 Szczecin 

 

Do dnia 29.01.2016 r. (piątek) dyrektor szkoły i koordynator szkolny zostaną poinformowani 

o wynikach  pierwszego etapu oraz liście uczestników zakwalifikowanych do drugiego 

międzyszkolnego etapu Konkursu. 

 

Etap drugi - międzyszkolny odbędzie się 27.02.2016 r. (sobota) w Auli PUM przy ulicy 

Rybackiej 1 w Szczecinie.   

 

Etap drugi składa się z dwóch części:  

Część 1: test, początek godz. 9:00. 

Do części ustnej drugiego etapu przechodzą uczestnicy z najwyższą liczbą punktów z części  

pierwszej etapu drugiego. 

Część 2: część  ustna, początek godzina 12.00 - odpowiedź ustna w formie  konwersacji  na 

wylosowane pytania – zagadnienia. 

 

8. Uczestnicy części ustnej uzyskują tytuł Finalisty. 

9. Tytuł Laureata uzyskuje trzech Finalistów ocenionych najwyżej przez komisję. 

10. Wszelkich informacji udzielają organizatorzy Konkursu 

 

Komitet Organizacyjny Konkursu Wiedzy o Mózgu  

mgr Hanna Bartnik  e-mail: hannabartnik1@wp.pl 

dr n. med. Dariusz Jeżewski  e-mail:  djezewski@wp.pl 

Sekretarz Kapituły Konkursu Wiedzy o Mózgu 

dr n. med. Klaudyna Kojder  e-mail: klaudynakojder@gmail.com,  tel. 692581426 

Koordynator Konkursu Wiedzy o Mózgu 
mgr Kinga Jankowska e-mail: kinga.jankowska@interia.pl, tel. 502986392 


