REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO
2016/ 2017:
„Czyny Jezusa - zrozumienie głębi
i odkrycie Ew. św. Marka”

1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów
z klas drugich i trzecich gimnazjów.
2. Cele konkursu
Celem konkursu nie jest wyłonienie uczniów najlepszych z wiedzy biblijnej, ale:
- pokazanie piękna Pisma Świętego,
- zachęcenie do wędrówek po krainie Słowa Bożego,
- znajdowanie przyjemności w „rozgryzaniu” treści fragmentów Biblii,
- zainteresowanie uczniów problematyką okoliczności i środowiska powstawania
Ewangelii
- umożliwienie uczniom rywalizacji z rówieśnikami,
- zaprezentowanie gimnazjalistom Zespołu Szkół w Mosinie.
3. Konkurs składa się z dwóch etapów.
4. Zadania i pytania konkursowe są przygotowane przez katechetę i uczniów w Zespole
Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie.
5. I etap:
a) uczniowie rozwiązują testy i udzielają odpowiedzi na pytania w swojej szkole,
prace sprawdzają i oceniają nauczyciele gimnazjum;
b) za poprawne rozwiązanie zadania z odpowiedzią przyznaje się 1 punkt;
d) za brak rozwiązania, częściowe rozwiązanie, brak odpowiedzi, odpowiedź bez jej
uzasadnienia nie przyznaje się punktu;
e) troje uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów wchodzi w skład reprezentacji
swojej szkoły i bierze udział w II etapie konkursu, który odbędzie się w Zespole Szkół
im. Adama Wodniczki w Mosinie;

f) jeśli więcej niż troje uczniów mogłoby wejść do reprezentacji gimnazjum,
o wygranej decyduje szybkość wykonanych zadań, prosimy zatem obliczać czas pracy
uczniów i zaznaczać na karcie konkursu.
g) zestawy zadań konkursowych został dołączone do zaproszenia.
h) etap szkolny należy przeprowadzić w dniach 7-10 listopad 2016 r.;
i) reprezentacje gimnazjów prosimy zgłaszać pisemnie na adres Zespołu Szkół do dnia
18 listopada 2016r. ( prosimy koniecznie zaznaczyć na zgłoszeniu: LIGA – konkurs
biblijny)
6. Etap II:
a) drugi etap konkursu odbywa się w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
28 listopada 2016 r. (godz. 9.00) , gdzie zgłoszeni uczniowie rozwiązują zadania
i udzielają odpowiedzi na pytania konkursowe;
b) zasady punktacji w II etapie są takie same, jak w I etapie;
c) prace sprawdzają i oceniają nauczyciele Zespołu Szkół w Mosinie w składzie:
- mgr Mateusz Zapolski
- mgr s. Agata Daśko
7. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej po godzinie od chwili zakończenia konkursu.
8. Tekstem źródłowym konkursu jest:
Biblia Tysiąclecia z przypisami i wstępem

