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Trzy równorzędne pierwsze nagrody w wysokości 6.000 zł za projekt oraz nominacje do 

reprezentowania Polski podczas Finałów Międzynarodowych EUCYS 2011 w Helsinkach: 

1. Michał Miśkiewicz z Warszawy 

Urok zbioru 'mi' (dziedzina: matematyka) 

2. Magdalena Nowikiewicz z Bydgoszczy  

Zawartość witaminy C w malinach (Rubus ideaeus L.) odmiany Polana w zależności od 

sposobu, czasu i temperatury przechowywania oraz w ogórkach (Cucumis dativus L.) 

odmiany Krak F1 w zależności od metod przechowywania i czasu przechowywania 

(dziedzina: biologia) 

3. Norbert Wąsik z Żar 

Wpływ temperatury na szybkość, długość i głośność śpiewu miecznika Conocephalus fuscus 

(dziedzina: środowisko) 

 

Trzy równorzędne drugie nagrody w wysokości 4.000 zł za projekt: 

1. Agnieszka Jasińska z Warszawy 

Jak myślą dżdżownice? (dziedzina: biologia) 

2. Dominik Kuryga z Warszawy 

Bezprzewodowe przesyłanie energii elektrycznej (dziedzina: inżynieria) 

3. Wiktor Paskal z Żar 

Morfologia i obecność toksycznych komponentów w kapuście białej (Brassica oleracea) i 

rzodkiewce zwyczajnej (Raphanus sativus) przy obecności roztworów proszku do prania 

w glebie (dziedzina: biologia) 

 

Trzy równorzędne trzecie nagrody w wysokości 2.000 zł za projekt: 

1. Daniel Gustaw z Lisnowa 

Soczewka dla tęczy (dziedzina: fizyka) 

2. Arkadiusz Suwiński z Ciechanowa 

Wpływ wyciągu z kłącza tataraku na ontogenezę aparatów szparkowych u trzykrotki 

wirginijskiej (Tradescantia virginiana L.) (dziedzina: biologia) 

3. Mateusz Tarnowski z Tulc 

Wpływ preparatów otrzymanych na bazie olejków eterycznych na wielkość żerów 

sosnowca (Hylobius abietis L.) na gałązkach sosny (Pinus sylvestrtis) (dziedzina: biologia) 

 

 

Organizator:  



Wyróżnienie za najlepszy plakat naukowy: 

Mateusz Tarnowski z Tulc 

Wpływ preparatów otrzymanych na bazie olejków eterycznych na wielkość żerów sosnowca 

(Hylobius abietis L.) na gałązkach sosny (Pinus sylvestrtis) (dziedzina: biologia) 

 

 

 

Nagrody sfinansowała Fundacja BRE Banku. 

 

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci organizuje Polską Edycję EUCYS od 1995 roku.  

 


