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REGULAMIN  
III POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ 

4 maja 2020 r. o godz. 1000  

 na terenie parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy 
 

Organizatorzy konkursu: 
 Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy przy współpracy z nauczycielami: 
Grzegorzem Bińczakiem (SPGO, SP 4 Oleśnica), Joanną Stefańczyk (SP 4 Oleśnica), 

Marzeną Tyl (SP 6 Wrocław). 
 

Konkurs odbywa się pod patronatem parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy 
oraz Księdza Proboszcza Zdzisława Paducha. 

 

Tematyka konkursu:  
Pismo Święte  oraz Ewangelia wg św. Łukasza  

 
I. CELE KONKURSU: 

 poszerzanie wiedzy zdobytej na zajęciach katechezy, 

 rozwijanie zainteresowań tematyką religijną, 

 promowanie czytelnictwa Pisma Świętego, 

 praca z uczniem uzdolnionym, 

 nabywanie umiejętności współpracy i sprawnej komunikacji w grupie. 

II. ADRESAT KONKURSU 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII. 

III. ETAP I – szkolny 

 termin– do  31 marca 2020 r. 

 szkoły przeprowadzają etap szkolny na podstawie materiałów dostarczonych przez 
organizatorów, 

 w celu  przeprowadzenia  etapu  szkolnego  dyrektor  szkoły  powołuje  Komisję  Konkursową, 
która przeprowadza i sprawdza test. Komisja sporządza protokół (załącznik nr 1),  na który 
nanosi wyniki 3 najlepszych uczniów, którzy utworzą w finale, drużynę reprezentującą szkołę, 

 do 8 kwietnia 2020 r.  należy, wypełnić elektronicznie w programie Word zgłoszenie i przesłać 
na adres: pceik@pceik.pl, 

 w przypadku niemożliwości wyłonienia trzech osób kwalifikujących się do etapu powiatowego, 
komisja szkolna zarządza dogrywkę i przygotowuje pytania we własnym zakresie na podstawie 
zagadnień, 

 czas na napisanie testu to 45 minut. 
 
 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI I KULTURY 

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56 
 

Sekretariat tel.: 071-314-01-72; Internet: www.pceik.pl; 

E-mail: sekretariat@pceik.pl 

http://www.pceik.pl/


 
IV. ETAP II – finał powiatowy 

 termin – 4 maja 2020 r. o godz. 1000  na terenie parafii NMP Matki Miłosierdzia w Oleśnicy przy  
ul.   Wileńskiej   4   (kaplica  św.  Franciszka –  wejście   od   strony   Domu   Parafialnego), 

 do udziału w II etapie konieczny jest telefon komórkowy z dostępem do Internetu i aplikacje                           
umożliwiające skanowanie QR kodów  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan&hl=pl 
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr.priva&hl=pl 
Pismo Święte PL 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmp.biblia 

                          „Kahoot!” 
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android 

V. Finał będzie składał się z dwóch części: 
      Część I będzie polegała na: 

 wyszukaniu na terenie parafii QR kodów (ułatwi to rozwieszona na drzwiach Domu 
Parafialnego mapa), 

 rozwiązaniu   zadań   wyświetlanych   na   stronie   internetowej  po  zeskanowaniu  QR  kodów  
i udzieleniu pisemnych odpowiedzi, 

 jak najszybszym dotarciu na metę z kartą odpowiedzi. 

 Część II będzie polegała na: 

 grupowym rozwiązaniu multimedialnego quizu na telefonie komórkowym za pomocą aplikacji 
„Kahoot!”. 

O zwycięstwie danej szkoły decyduje suma punktów uzyskanych w dwóch częściach finału: 
cz. 1: punktowany czas przybycia oraz poprawność odpowiedzi, 
cz. 2: punktowane miejsce zajęte w quizie. 

a. W przypadku remisu organizatorzy przewidują dogrywkę. 
 

Konkurs będzie obejmował następujące zagadnienia: 
 

 Ewangelia wg Świętego Łukasza wraz ze wstępem. 
 Ogólne informacje na temat ewangelisty Łukasza. 
 Ogólne informacje o Piśmie Świętym np.: autorstwo Pisma Świętego, inne nazwy, 

etymologia słowa „Biblia”, biblijne znaczenie słowa testament, nazwę greckiego 
przekładu Starego Testamentu, liczbę ksiąg Starego i Nowego Testamentu , języki 
oryginału Starego i Nowego Testamentu, podział ksiąg w Biblii chrześcijańskiej, 
znaczenie określenia Wulgata,  pochodzenie  podziału  Pisma  Świętego  na   rozdziały  
i wersety. 

 Najbardziej znane przekłady Pisma Świętego na język polski. 
 Umiejętność posługiwania się siglami biblijnymi. 
 Związki frazeologiczne pochodzące z Biblii. 
 Natchnienie biblijne. 
 Przypowieści biblijne i cechy przypowieści jako gatunku literackiego. 
 Ewangeliści i ich symbole. 

 
VI. NAGRODY      

 Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 16 czerwca 2020 r.  
 o godz. 10.00  w Sali Widowiskowej MOKiS podczas Gali  PCEiK 2020 
 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
VIII. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w  pełni  niniejszego 

regulaminu. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android&hl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr.priva&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmp.biblia
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.mobitroll.kahoot.android


IX. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału w wyżej 
wspomnianym konkursie.  

X. Rejestracja  uczniów  w  konkursie  następuje   po   wypełnieniu    karty    zgłoszeniowej    (załączniku). 
XI. Organizatorzy    zastrzegają     sobie    prawo    do    zmian    w     regulaminie,    o  czym     zobowiązani   

są poinformować uczestników konkursu. 
XII. Załączniki: 

 karta zgłoszeniowa  

 Oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO 
 
 
Uwaga!     Uprzedzając  pytania  o  możliwość  korzystania  z  Internetu  podczas  rozwiązywania zadań, 
informujemy, że jest ono dozwolone. Należy pamiętać jednak, że wyszukiwanie informacji w Internecie 
pochłania sporo czasu, a liczy się nie tylko poprawna odpowiedź, ale i czas przybycia na metę. Podczas 
konkursu   obowiązuje  całkowity  zakaz  korzystania  z  materiałów  papierowych,   książek,   opracowań   itp.  
(pod groźbą dyskwalifikacji). 
 


