
REGULAMIN 

WOJEWÓDZKO – METROPOLITALNEGO    

KONKURSU BIBLIJNEGO  

IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA  

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

KLASY 0 – III KONKURS PLASTYCZNY 

KLASY IV,V,VI  – KONKURS WIEDZY 

 

W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 

 

Konkurs znajduje się na liście konkursów tematycznych Pomorskiego Kuratora 

Oświaty. 

 

Temat Konkursu 
 

Ewangelia wg. Św. Łukasza 
 

 

 

I. Celem Konkursu Biblijnego jest: 

1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury. 

2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. 

3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów. 

II. Zgłoszenia: 

1. Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Konkursu Biblijnego jest zgłoszenie 

szkoły zgodnie z rejonizacją.  

a)  pocztą elektroniczną (zgodnie z rejonizacją – Zał. nr 1 lub na 

AK.Rumia@interia.pl). 

b) listem poleconym (zgodnie z rejonizacją – Zał. nr 1 lub do Akcja Katolicka OP 

ul. Najśw. Maryi Panny 1,  84-230 Rumia) 

c) osobiste dostarczenie Karty zgłoszenia szkoły (zgodnie z rejonizacją – Zał. nr 

1 lub Akcja Katolicka OP ul. Najśw. Maryi Panny 1,  84-230 Rumia) 

do dnia 4 grudnia 2015 r.     

  

III. Uczestnicy:  

1. Uczestnikami Konkursu mogą być przedszkolacy, uczniowie klas: „O”, I, II, III szkół 

podstawowych i uczniowie szkół  specjalnych. 

2. O udziale uczniów klas IV decydują katecheci. Uczniowie klas IV w zależności od 

swoich możliwości mogą brać udział w Konkursie Biblijno – Plastycznym lub w 

Konkursie dla szkół podstawowych.  
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KONKURS PLASTYCZNY 

IV. Zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu: 
 

Konkurs Biblijny przebiega trzystopniowo: etap wstępny klasowy (do 11 grudnia 2015r,) 

stopień I – konkurs szkolny ( do 15 stycznia 2016r,) II – konkurs rejonowy (luty 2016r) 

 

1. Pracę konkursową należy wykonać dowolną techniką (farby, kredki, wyklejanki) na 

formacie A 4 lub A 3. (Prace w innym formacie nie zostaną uwzględnione w konkursie). 

 

2.  Praca wymaga opisania na odwrocie wg wzoru: imię i nazwisko ucznia, adres szkoły, 

klasa, imię i nazwisko katechety prowadzącego zajęcia z klasą, a także wybrany 

fragment „Ewangelii wg. św. Jana”. 

 

3. Najlepsze prace uczniów w klasie przekazane są przez katechetę do Szkolnej Komisji 

Konkursowej, która dokonuje wyboru  najlepszych  prac (najpóźniej  do 15 stycznia 

2015 r.) i przesyła je wraz z protokołem w  ilości wskazanej  przez Rejonową Komisję 

Konkursu do 6 lutego 2016 r. na adres: zgodnie z rejonizacją. 

 

4. Prace zostaną ocenione przez  jury powołane przez Rejonową Komisję Konkursu. 

Informacje o laureatach i miejscu przeprowadzenia uroczystego zakończenia Etapu 

Rejonowego zostaną przekazane dyrektorom szkół przez Rejonową Komisję Konkursu. 

 

5. Etap Rejonowy jest ostatnim etapem Konkursu Biblijnego – Plastycznego 

odbywającego się w ramach Wojewódzko – Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. 

Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.  

 

6. Decyzja Rejonowej Komisji Konkursu jest ostateczna. 

 

 

V. Nagrody:   

 Laureaci Etapu Rejonowego Konkursu otrzymują dyplomy i nagrody. 

 

 

KONKURS WIEDZY 

 

IV. Konkurs przebiega czterostopniowo: (etap wstępny, stopień I, II, III) 

 

Etap wstępny  

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z którego 

wyłaniają uczestników etapu szkolnego.  

 

Stopień I - szkolny 



1. Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) 

powołana przez dyrektora. Przewodniczący  SKK  odpowiada  za  stronę  merytoryczną 

zgodną z wymaganiami regulaminowymi.  

2. Przygotowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową (WKK) arkusze zadań 

uczniowie rozwiązują w czasie 45 minut.  

3. Z odbytych eliminacji I stopnia SKK sporządza protokół potwierdzony przez dyrektora  

szkoły – uwzględniający wszystkich uczestników. Przesyła go wraz z pracami 

konkursowymi uczniów, którzy zakwalifikowali się do II stopnia (rejonowego) na adres 

odpowiedniej Rejonowej Komisji  Konkursowej –w terminie do 5 lutego 2016 roku. 

4. Spośród uczestników I stopnia (szkolnego) Konkursu Biblijnego SKK typuje  

najlepszych uczniów do II stopnia (rejonowego). 

 

Kryterium 

 

1. Do następnego etapu kwalifikują się uczniowie w ilości wyznaczonej w poniższej 

tabeli. 

2. Jeżeni zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów 

jak ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego 

etapu.  

3. Dodatkowo do etapu rejonowego kwalifikują się wszyscy uczniowie, którzy otrzymali 

minimum 80% punktów, nawet jeśli ich liczba przekracza limit przedstawiony w 

poniższej tabeli. 

 

Liczba uczniów w szkole 
Liczba uczniów awansujących  

do II stopnia 

do  100 uczniów 1 

do  300 uczniów 2 

od  301 uczniów do  400 uczniów 3 

od  401 uczniów do  600 uczniów 4 

powyżej  600 uczniów 5 

 

 

Stopień II – rejonowy 

1. Eliminacje przeprowadza Rejonowa Komisja Konkursowa (RKK) powołana przez 

przewodniczącego RKK. 

2. Uczestnicy rejonowych eliminacji rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez               

przewodniczącego WKK w czasie 60 minut. 

3. Z odbytych eliminacji II stopnia RKK sporządza protokół uwzględniający 20 

najlepszych uczestników i przesyła go najpóźniej do 13 marca 2016 roku w wersji 

elektronicznej i drukowanej przesyłką poleconą wraz ze sprawdzonymi pracami 

uczestników lub dostarcza je osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji Konkursowej:  



 

Akcja Katolicka OP 

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych 

Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda 

ul. Najśw. Maryi Panny1,  84-230 Rumia 

Fax (58) 771-31-13 

E-mail: AK.Rumia@interia.pl 

Tel.  601-638-283 ;  696-333-089 

 

4. Do udziału w eliminacjach III stopnia konkursu WKK zaprasza trzech najlepszych 

uczniów z każdego regionu, oraz trzech najlepszych z każdej diecezji zgłoszonej do 

konkursu a pozostałych do liczby 100 typuje z województwa pomorskiego na podstawie 

liczby punktów uzyskanych przez uczniów z wszystkich rejonów na drugim stopniu 

konkursu. 

5. Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów 

jaką otrzymała ostatnia- trzecia osoba awansująca, to również ci uczniowie uzyskują 

awans do następnego etapu.  

 

 

Stopień III – wojewódzko – metropolitalny 

1. Eliminacje uczestników III stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa 

(WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK. 

2. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza 

przygotowane przez przewodniczącego WKK. 

3. Z odbytych eliminacji  III stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza  protokół. 

4. Ogłoszenie listy laureatów następuje bezpośrednio po przeprowadzonym finale 

konkursu. 

 

 Publikowanie zadań konkursowych oraz odpowiedzi z kryteriami punktowania. 

 

Treści zadań konkursowych stopnia II i III wraz z kluczem odpowiedzi będą publikowane 

w formie plików z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf (do pobrania) na stronie internetowej:  

 www.ak.rumia.pomorskie.pl – zakładka: Konkurs Biblijny  

 

IV. Nagrody 

Szkoły podstawowe: 

 Najlepsi uczniowie eliminacji II stopnia (rejonowego) otrzymują dyplomy i nagrody.  

 Decyzją dyrektora szkoły najlepsi uczniowie szkół podstawowych mogą otrzymać 

dodatkowo wpis na świadectwo. 

 Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach III stopnia otrzymują dyplom z 

tytułem finalisty.  

 15 najlepszych uczniów eliminacji III stopnia otrzymuje dyplom z tytułem laureata. 
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 3 najlepszych oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplom oraz nagrody rzeczowe. 

 

 

Organizatorzy Wojewódzko – Metropolitalnego  

Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda 
 

Jan Klawiter – Przewodniczący Wojewódzko-Metropolitalnej Komisji Konkursu Biblijnego 

Joanna M. Olbert – Prezes Akcji Katolickiej OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w 

Rumi 

 

 

 

 

 

 

 


