
REGULAMIN KONKURSU 

BIBLIJNEGO 

2021/2022: 

„Spotkania - w głąb Ewangelii św. 

Mateusza” 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas siódmych i ósmych szkół 

podstawowych. 

2. Celem konkursu nie jest wyłonienie uczniów najlepszych z wiedzy biblijnej, ale: 

a. Pokazanie piękna Pisma Świętego,  

b. Zachęcenie do wędrówek  po krainie Słowa Bożego, 

c. Znajdowanie przyjemności w „rozgryzaniu” treści fragmentów Biblii, 

d. Zainteresowanie uczniów problematyką okoliczności i środowiska powstawania 

Ewangelii, 

e. Umożliwienie uczniom rywalizacji z rówieśnikami,  

f. Zaprezentowanie uczniom szkół podstawowych Zespołu Szkół im. Adama 

Wodziczki 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. Etap szkolny należy przeprowadzić w dniach 8-11 listopad 2021 r. 

b. Uczniowie rozwiązują testy i udzielają odpowiedzi na pytania w swojej szkole, 

prace sprawdzają i oceniają katecheci.  

c. zestawy zadań konkursowych zostały dołączone do zaproszenia. 

d. Za poprawne rozwiązanie zadania z odpowiedzią przyznaje się 1 punkt. 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 Wodziczki w Mosinie. 

f. Jeśli więcej niż troje uczniów mogłoby wejść do reprezentacji szkoły, o wygranej 

decyduje szybkość wykonanych zadań, prosimy zatem obliczać czas pracy 

uczniów i zaznaczać na karcie konkursu.  

g. Wyłonione w pierwszym etapie konkursu reprezentacje szkół prosimy zgłaszać na 

adres mailowy s. Anny pracującej w Zespole Szkół, do dnia 15.11.2021 r., 

na adres mailowy:  (prosimy  zaznaczyć na zgłoszeniu: LIGA – konkurs biblijny) 

s.annamarialanga@gmail.com 

5. Etap II:  

a. Drugi etap konkursu odbywa się w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki 

w Mosinie dnia 29 listopada 2021 r. (godz. 10:00), gdzie zgłoszeni uczniowie 

rozwiązują zadania i udzielają odpowiedzi na pytania konkursowe. 

b. Etap II składa się z trzech części; część pierwsza - testowa, część druga - 

uzupełnianie brakujących słów, część trzecia – rozpoznanie sceny Ewangelicznej  

przedstawionej na wyświetlonych obrazach. 

c. Zasady punktacji w II etapie są takie same, jak w I etapie. 

d. Prace sprawdzają i oceniają nauczyciele Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki 

w Mosinie. 

e. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej po godzinie od chwili zakończenia konkursu. 

6. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu proszę śmiało pisać na adres: 

s.annamarialanga@gmail.com 

7. Tekstem źródłowym konkursu jest: 

➢ Biblia Tysiąclecia z przypisami i wstępem 

8. Uczestnicy biorący udział w II etapie konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych, na opublikowanie informacji o uczestnikach konkursu, 

oraz umieszczenie zdjęć z tego konkursu na stronie internetowej Zespołu Szkół 

im. A. Wodziczki w Mosinie.  

 

 


