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Regulamin Konkursu Biblijnego 

 

Postanowienia ogólne  

1. Organizatorem konkursu biblijnego w szkole jest Katarzyna Domaradzka- nauczyciel religii. 

Autorem pytań i fundatorem nagrody głównej jest ks. dr Ryszard Kempiak SDB.  

2. Celami Konkursu są:  

a) ukazanie Biblii jako źródła wiary,  

b) zachęcanie uczniów do indywidualnej lektury Pisma Świętego. 

c) motywowanie nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy 

z uczniem zdolnym. 

 

     Zasady uczestnictwa w konkursie  

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III, I Liceum Ogólnokształcącego 

w Oleśnicy. 

2. Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny. Do pierwszego etapu konkursu ma prawo 

przystąpić każdy uczeń szkoły. Do drugiego etapu konkursu przechodzą tylko uczniowie, 

którzy zdobędą 40 punktów. 

3. Spóźnienie pozbawia ucznia możliwości udziału w konkursie. W uzasadnionych przypadkach 

i nie później niż do zakończenia czynności organizacyjnych, przewodniczący komisji 

konkursowej, może podjąć decyzję o wpuszczeniu do sali spóźnionego ucznia. Nie wydłuża 

się czasu pracy ucznia o czas spóźnienia.  

4. W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą opuszczać sali. Przewodniczący komisji może 

zezwolić w szczególnie uzasadnionej sytuacji na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków 

uniemożliwiających kontaktowanie się uczestnika z innymi osobami.  

5. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy ucznia przewodniczący komisji podejmuje 

decyzję o przerwaniu konkursu przez tego ucznia i unieważnia jego pracę.  

6. Członkowie komisji nie mogą udzielać uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich 

komentować w czasie trwania konkursu.  

7. Na każdym etapie konkursu zabrania się wnoszenia i korzystania z urządzeń mobilnych w sali, 

w których odbywa się konkurs. 

 

 

      Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury  

1. Zakres tematyczny obejmuje Ewangelie wg św. Mateusza, św. Marka, Św. Łukasza i Dzieje 

Apostolskie. Pytania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o tekst powyższych 
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ksiąg  wraz z wprowadzeniem i przypisami. (Pismo Święte Nowego Testamentu – Biblia 

Tysiąclecia – wydanie V – wersja drukowana). 

  

 

Postanowienia końcowe  

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udzielają: Katarzyna Domaradzka, ks. 

Sebastian Kruk. 


