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Regulamin  

SZKOLNEGO KONKURSU PSYCHOLOGICZNEGO 

 

                          7 KWIETNIA 2020 r. 

 

ORGANIZATORZY :  

• I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy 

• Uniwersytet SWPS Wrocław  

 

Psychologia to interesująca i bardzo praktyczna dyscyplina nauki. Jej znajomość 

pozwala lepiej zrozumieć siebie, zachowania innych oraz interpretować 

obserwowane zjawiska psychologiczne. 

Dlatego zapraszamy uczniów do udziału w Szkolnym Konkursie Psychologicznym. 

Mamy nadzieję, że udział w konkursie rozbudzi w uczestnikach głębsze 

zainteresowanie zjawiskami psychologicznymi oraz przyczyni się do lepszego 

rozumienia siebie i otaczającej rzeczywistości. 

 

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas pierwszych. Uczestnicy przystępują 

do konkursu w zespołach dwuosobowych.  

                                                                       

CELE   KONKURSU  

 

1. Popularyzowanie wiedzy z zakresy psychologii jednostki i psychologii 

społecznej. 

2. Rozwijanie  umiejętności interpretowania zjawisk psychologicznych. 

3. Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i interpretacji 

tekstów naukowych z zakresu wiedzy humanistycznej. 

4. Rozwijanie zainteresowania  psychologią. 

 

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU 

 

1. Miłość i przywiązanie 

2. Procesy grupowe. Konformizm 

3. Wpływ społeczny 
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LITERATURA DO PRZYGOTOWANIA: 

 

1. Krzemionka, D., „Numer 416 czyli jak mogę stać się okrutnym strażnikiem, 

i bezradnym więźniem”. Charaktery . Wydanie specjalne .Zeszyt 1/2007, 

s.9-18. 

2. Krzemionka, D., Bierni świadkowie czyli dlaczego patrzę jak cię zabijają i 

nic nie robię ”. Charaktery . Wydanie specjalne .Zeszyt 1/2007, s.20-23. 

3. Krzemionka, D., „Posłuszny bez końca, czyli autorytet wymaga, żebyś zabił 

człowieka”. Charaktery . Wydanie specjalne .Zeszyt 1/2007, s.24-29. 

4. Grzyb, T., „Dwunastu gniewnych ludzi czyli czy mogę nie krakać wśród 

wron ? ”. Charaktery . Wydanie specjalne .Zeszyt 1/2007, s.34-37. 

5. Grzyb, T., „Proroczy kelnerzy czyli świat okazuje się takim, jak sadzę , że 

jest”. Charaktery . Wydanie specjalne .Zeszyt 1/2007, s.50-53. 

6. Bąbel, P., „Narodziny miłości czyli potrzeba przytulenia silniejsza niż 

głód? ”. Charaktery . Wydanie specjalne .Zeszyt 1/2007, s.54-57. 

 

 

Literatura dla uczestników konkursu dostępna w formie elektronicznej. 

 

 

PRZEBIEG KONKURSU 

 

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie zgłaszają swój udział 

pedagogowi szkolnemu do dnia 31 marca 2020r.  

 

2. Finał konkursu odbędzie się 7 kwietnia 2020r.  

 

3. Zadaniem uczestników będzie: 

 

a) wypełnienie w parach testu jednokrotnego wyboru z zakresu tematycznego 

podanego w regulaminie konkursu,  

b) udział w zadaniach konkursowych o charakterze turniejowym 

 

4. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów konkursu wyłoni 

trzy najlepsze drużyny. Finaliści konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez 

Uniwersytet SWPS.  

 

 

Koordynatorzy:  

Katarzyna Wyżyn- pedagog szkolny  

Marta Faiga – bibliotekarz szkolny 

Anna Murzyn-Romańczuk- Specjalista ds. Marketingu i PR Uniwersytetu SWPS 

we Wrocławiu 

 
 


