
                                                                                          

 

 

 

 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego 

 

I. Tytuł konkursu: „Z mitologią za pan brat” 

II. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących    

i Zawodowych im. ks. prof. Józefa Tischnera w Limanowej. 

Koordynator: 

 Katarzyna Natanek – nauczycielka języka polskiego w ZSOiZ im. ks. prof. Józefa 

Tischnera w Limanowej 

III. Adresat konkursu: Konkurs organizowany jest dla uczniów klas I-III gimnazjum           

z powiatu limanowskiego. 

IV. Cele konkursu: 

 popularyzacja wiedzy o literaturze antycznej i jej ponadczasowości, 

 budzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów kulturą starożytną, 

 wykazanie się znajomością treści mitów greckich i rzymskich, 

 doskonalenie umiejętności czytania za zrozumieniem, 

 szukanie związków między mitologią a współczesnym językiem, 

 mobilizowanie uczniów do zdobywania wiedzy, 

 integrowanie uczniów z różnych szkół, 

 promowanie uczniów uzdolnionych z przedmiotów humanistycznych, 

 motywowanie do zdrowej rywalizacji, 

 uświadomienie konieczności respektowania reguł konkursu. 

V. Zakres tematyczny: 

 Mitologia grecka i rzymska 

VI. Zalecana literatura: 

 Jan Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian. 

 Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury. 



VII. Organizacja konkursu: 

 Zgłoszenia o przystąpieniu do konkursu należy nadsyłać do dn. 21.04.2017r. 

drogą pocztową na adres: ZSOiZ im.ks.prof.Józefa Tischnera, ul.Jana Pawła II 42a, 

34-600 Limanowa (Konkurs mitologiczny) lub na adres e-mail 

knatanek@tischner.limanowa.edu.pl (temat: Mitologia). 

 Każda szkoła biorąca udział w Konkursie może zgłosić maksymalnie 5 uczestników. 

 Regulamin Konkursu oraz karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie Zespołu 

Szkół www.tischner.limanowa.edu.pl  

 Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja regulaminu Konkursu i 

wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku 

wyłącznie w celach związanych z Konkursem. 

 Konkurs będzie miał formę pisemną (np. pytania zamknięte, otwarte, krzyżówki, itp.) 

i odbędzie się pod koniec maja 2017r. w ZSOiZ im.ks.prof.Józefa Tischnera w 

Limanowej. 

 Pytania dla wszystkich uczniów są identyczne. 

 Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na własny koszt. 

VII. Przebieg konkursu i ocena: 

 Uczniowie udzielają pisemnych odpowiedzi na test zawierający zadania zamknięte i 

otwarte w warunkach kontrolowanej samodzielności.  

 Test przeprowadzany jest anonimowo i rozkodowywany po zakończeniu pracy przez 

komisję.   

 Na rozwiązanie testu przeznacza się około 60 minut, nie wliczając czasu na sprawy 

organizacyjne. Uczestnik nie może posługiwać się żadnymi pomocami naukowymi.  

 Oceny testu wg jednolitego systemu punktowego dokonują członkowie Jury 

powołanego przez Organizatora.  

 Jury wyłoni 3 uczestników, którzy otrzymali największą liczbę punktów i oni uzyskają 

tytuł Laureata Konkursu oraz atrakcyjne nagrody (liczba osób nagrodzonych decyzją 

Jury może zostać powiększona o wyróżnienia  lub miejsca zdobyte ex aequo ) 

 Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu konkursu.  

 We wszystkich sprawach związanych z konkursem można zwracać się do 

koordynatora Konkursu- Katarzyny Natanek, tel.513009007 lub e-mail 

knatanek@tischner.limanowa.edu.pl   

 

 

                                                              Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie!!!! 
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