
REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO 

z Ewangelii Świętego Marka 

DLA UCZNIÓW KLASACH IV-VIII 

LEGNICKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

I. Postanowienie ogólne 

1. Cel konkursu: 

a. zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego - Ewangelii               

wg Świętego Marka 

b. propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii 

c. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej 

d. stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień 

e. promocja najzdolniejszych i pracowitych dzieci, ich katechetów 

2. Organizator  

Konkurs organizowany jest przez Niepubliczną Katolicką Szkołę Podstawową                                              

im. Św. Rodziny w Legnicy, ul. Szewczenki 1.  

 

II. Etapy konkursu 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

Zadania i pytania konkursowe do etapu I szkolnego  i II międzyszkolnego  są przygotowane 

przez katechetów Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny w Legnicy 

1. Etap  szkolny   

 

a) Uczniowie rozwiązują testy i udzielają odpowiedzi na pytania w swojej szkole, 

prace sprawdzają i oceniają katecheci. 

 

b) Za poprawne rozwiązanie zadania z odpowiedzią przyznaje się 1 punkt.                                               

Za brak rozwiązania, częściowe rozwiązanie, brak odpowiedzi, nie przyznaje się 

punktu. 

 



c) Troje uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów wchodzi w skład reprezentacji 

swojej szkoły i bierze udział w II etapie konkursu, który odbędzie się                                        

w Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Rodziny w Legnicy. 

 

d) Wyłonione w pierwszym etapie konkursu reprezentacje szkół prosimy zgłaszać                

na adres mailowy biblijny.nksp.legnica@gmail.com do dnia 09.12.2022r. 

 

2. Etap II międzyszkolny  

 

a) Odbędzie się w Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej                                                          

im. Św. Rodziny w Legnicy 

 

b) Etap II składa się z dwóch części: 

 

- część pierwsza – testowa 

- część druga - uzupełnianie brakujących słów 

 

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

 

d) W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konkursu można skontaktować się                            

z organizatorami mailowo  biblijny.nksp.legnica@gmail.com lub telefonicznie 

(698 069 556, 606 811 311) 

 

  

 

III. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury: 

1. Zakres materiału: Ewangelia wg Świętego Marka (Biblia Tysiąclecia) 

2. Zakres materiału do etapu międzyszkolnego: Ewangelia wg św. Marka                                      

wraz ze wstępem (Biblia Tysiąclecia). 

3. Pytania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o tekst Ewangelii. 
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IV. Terminy konkursu: 

1. Etap szkolny odbędzie się 28 listopada 2022r 

2. Etap międzyszkolny odbędzie się 15 grudnia 2022r (godzina zostanie podana) 

3. Pytania zostaną przesłane do katechetów zgłaszających chęć udziału w konkursie                      

w sobotę 26 listopada 2022r  

 

V. Komisja konkursowe 

1. Za przeprowadzenie etapu I konkursu odpowiadają katecheci w danej szkole zgłaszający 

uczniów. 

2. Organizatorzy powołają komisję konkursową, która sprawdzi testy i wyłoni zwycięzców                  

z etapu II międzyszkolnego. 

 

 

VI. Nagrody 

1. Organizatorzy ogłoszą wyniki 15 grudnia 2022 r  

2. Zwycięzcom zostaną wręczone dyplomy i nagrody. 

 

VII. Klauzula informacyjna 

 

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 Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej                      

im. Św. Rodziny w Legnicy. 

 

 

 


