
REGULAMIN  MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 

 
Św. Jan Paweł II -  Kardynał Stefan Wyszyński  - 

 przyjaźń drogą do świętości 

 

 
Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, 

gdyby nie było Twojej wiary, niecofającej się przed więzieniem i cierpieniem, 
Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawierzenia bez reszty 

Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry  – 
i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, 

które jest związane z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. 

                                     
                                                                                            Św. Jan Paweł II 

 

 

 

 

 

 

1. Organizator: 

Organizatorem jest Katolicka Niepubliczna Szkoła Podstawowa  im. św. Jana Pawła II                            

w Zakopanem. 

Cele konkursu : 

✓ Pogłębienie wiedzy na temat życia i nauczania św. Jana Pawła II i kardynała Stefana 

Wyszyńskiego. 

✓ Kształtowanie postaw moralnych zgodnych z nauką Wielkich Polaków. 

✓ Wspieranie  osób  uzdolnionych  literacko  do rozwijania zainteresowań wychodzących 

poza treści programów szkolnych. 

✓ Promocja młodych talentów. 

✓  Zachęcenie dzieci i młodzieży do twórczej pracy. 

2. Uczestnicy: 

✓ uczniowie Szkół Podstawowych Gminy Zakopane, 

✓ Konkurs obejmuje uczniów klas  IV – VIII. 

 

 

 

 



Turniej wiedzy o św. Janie Pawle II i kardynale Stefanie Wyszyńskim 

3. Przebieg konkursu: 

a) etap szkolny  

W celu przeprowadzenia eliminacji szkolnych, w wyznaczonym dniu, zostanie przesłany 

przez organizatora do szkoły test zadaniowy, który chętni uczniowie rozwiązywać będą 

indywidualnie. Każda szkoła powoła Szkolną Komisję Konkursową, która oceni test według 

przesłanego klucza odpowiedzi. Trzy osoby, których testy zostaną najwyżej ocenione, będą 

reprezentować swoją szkołę w kolejnym etapie – międzyszkolnym.  

Test  opiera się na materiale źródłowym:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=HMmcSy8_e2c&fbclid=IwAR0743bGQOPCcIuR

xgHmVUIEW32RLlcsESC4s4T96zHJqWny10xIr9SjuoI 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=32jFWXaJP2A 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=K1WTTyyEejQ 

 

4. https://www.youtube.com/watch?v=pmBjKk2tZiM&t=32s 

b) etap  międzyszkolny 

Finał konkursu odbędzie się w Katolickiej Niepublicznej  Szkole Podstawowej                            

im. Św. Jana Pawła II w Zakopanem. 

Zmagania finałowe polegać będą na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych.  

Uczestnicy, rozwiązując test, zdobędą  punkty indywidualnie. 

W drugiej części turnieju, uczniowie będą odpowiadać ustnie, losując pytania zróżnicowane 

pod względem trudności.  

Materiał źródłowy etapu międzyszkolnego: 

1. Kard. Karol Wojtyła, ks. prof. Waldemar Chrostowski,   

„Święty Prymas”, Kraków 2019.    

2. https://www.youtube.com/watch?v=6isBpnsiUG8&fbclid=IwAR2bmCKdZIdwLAm

D8KEDLRDD8i9cMgsMx6DfqKV7WGpt4gHFNbK0jgD4fn4 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=Y_iMK_n5hZQ&fbclid=IwAR3CO2CA5aTXTd

DL789Dp6TPZkA3n4MBGPfwjfOUpInjNEIahhc_13kbnfA 

Uczestników obowiązują również zagadnienia z etapu szkolnego. 

https://www.youtube.com/watch?v=HMmcSy8_e2c&fbclid=IwAR0743bGQOPCcIuRxgHmVUIEW32RLlcsESC4s4T96zHJqWny10xIr9SjuoI
https://www.youtube.com/watch?v=HMmcSy8_e2c&fbclid=IwAR0743bGQOPCcIuRxgHmVUIEW32RLlcsESC4s4T96zHJqWny10xIr9SjuoI
https://www.youtube.com/watch?v=32jFWXaJP2A
https://www.youtube.com/watch?v=K1WTTyyEejQ
https://www.youtube.com/watch?v=pmBjKk2tZiM&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=6isBpnsiUG8&fbclid=IwAR2bmCKdZIdwLAmD8KEDLRDD8i9cMgsMx6DfqKV7WGpt4gHFNbK0jgD4fn4
https://www.youtube.com/watch?v=6isBpnsiUG8&fbclid=IwAR2bmCKdZIdwLAmD8KEDLRDD8i9cMgsMx6DfqKV7WGpt4gHFNbK0jgD4fn4
https://www.youtube.com/watch?v=Y_iMK_n5hZQ&fbclid=IwAR3CO2CA5aTXTdDL789Dp6TPZkA3n4MBGPfwjfOUpInjNEIahhc_13kbnfA
https://www.youtube.com/watch?v=Y_iMK_n5hZQ&fbclid=IwAR3CO2CA5aTXTdDL789Dp6TPZkA3n4MBGPfwjfOUpInjNEIahhc_13kbnfA


4. Zgłoszenie: 

✓ warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie do organizatora formularza 

zgłoszeniowego Szkoły do dnia  20.03.2020 r. 

 

5. Harmonogram: 

 

WYDARZENIE DATA 

Zamieszczenie na stronie internetowej Katolickiej Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zakopanem 

informacji o konkursie międzyszkolnym. Zapoznanie się                         

z regulaminem konkursu na stronie organizatora. 

 

06.03.2020 r. 

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie. 

 

do 20.03.2020 r. 

Dostarczenie przez KNSP w Zakopanem pytań do 

przeprowadzenia eliminacji szkolnych. 

27.04.2020 r. 

Przeprowadzenie etapu szkolnego. 

 

28.04.2020 r. 

Umieszczenie na stronie internetowej KNSP klucza odpowiedzi 

do etapu szkolnego. 

 

28.04.2020 r.  

po godz. 15.00 

Przesłanie przez szkoły biorące udział w konkursie 

następujących informacji do organizatora: 

• lista zwycięzców  (imię nazwisko, klasa, szkoła)                         

• testy zwycięzców. 

04.05.2020 r. 

Etap międzyszkolny. 

 

27.05.202 r. 

 

6. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody: 

 

1. Rozstrzygnięcia konkursu i przyznanie nagród dokona jury powołane przez 

organizatora.  

2. Jury przyzna nagrody dla uczniów z największą ilością punktów za: 

• I miejsce,  

• II miejsce , 

• III miejsce , 

• przewiduje się 2 wyróżnienia, 

• dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki za udział. 

3. Organizator ma prawo do nieprzyznania nagród za dowolne miejsce                           

w konkursie. 



4. Nagrody w konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent 

pieniężny.  

5. Zwycięzcy konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby 

trzecie. 

7. Postanowienia końcowe: 

 

✓ koordynatorami konkursu z ramienia szkoły są Pani Anna Orlińska  

i ks. Mirosław Kozina, 

✓ korespondencja, po zgłoszeniu udziału szkoły w konkursie, odbywać się będzie drogą 

mailową pomiędzy organizatorem, a koordynatorem  z ramienia zgłoszonej szkoły, 

✓ decyzje jury konkursowego są nieodwołalne. 

 

 

 

  

 

 


