
REGULAMIN 
 

1. Organizatorami II Międzyszkolnego Konkursu Mitologicznego „Zdobywamy Olimp” są: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie z Odziałem 

Przedszkolnym, 

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Naramie. 

2. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych z terenu 

Gminy Iwanowice. 

3. CELE KONKURSU: 

- Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 

- Wzbogacenie wiedzy z zakresu literatury antycznej. 

- Rozwijanie zainteresowania kulturą starożytnych Greków. 

- Poznanie niezwykłych wzorców osobowych. 

- Dostrzeganie ponadczasowego znaczenia mitologii greckiej i jej miejsca w tradycji i kulturze. 

- Znajomość związków frazeologicznych pochodzących z Mitologii. 

- Utrwalanie nawyku wykorzystywania różnych źródeł informacji, w tym umiejętność posługiwania się 

różnego rodzaju słownikami. 

4. Zmagania konkursowe odbywają się równolegle we wszystkich szkołach w dniach 22 – 26 marca 

2021r. 

 

5. Zagadnienia i treści konkursowe dla uczestników: 

- Znajomość mitów wg książki Jana Parandowskiego pt. „Mitologia”: Narodziny świata, Kronos i Reja, 

walka bogów z tytanami i gigantami, początki świata. 

- Bogowie, ich domeny, związane z nimi wydarzenia: Dzeus, Hera, Atena, Apollo, Artemis (Artemida), 

Hermes, Hefajstos, Afrodyta, Helios, Hestia, Demeter, Dionizos, Posejdon, Hades. 

- treść mitów: Prometeusz, Prometeusz i Pandora, Demeter i Persefona, Syzyf, Dedal i Ikar, król Midas, 

Helios i Faeton, Tezeusz i Ariadna, Apollo i Marsjasz. 

 

6. Przebieg konkursu: 

- Konkurs rozpocznie się dnia 22.03.2021r. (poniedziałek), a zakończy 26.03.2021r. (piątek).  

- W każdy dzień trwania konkursu, na stronach internetowych szkół organizatorów pojawi się treść 

zadania na dany dzień. 

- Uczniowie przesyłają swoje odpowiedzi na adres mailowy: k.mitologia@tlen.pl.  

- W tytule maila należy podać imię i nazwisko uczestnika.  

- Zadania z danego dnia odsyłamy tylko w tym konkretnym dniu. Zadania wysłane po terminie nie 

będą brane pod uwagę.  

- Każde z zadań będzie miało określoną ilość punktów do zdobycia. 

-  Punktacja i wyniki zostaną ogłoszone po ocenie wszystkich zadań konkursowych. 

- Uczestnik jest zobowiązany również przesłać uzupełnioną Kartę Zgłoszenia Uczestnika (skan lub 

zdjęcie) na wskazany adres mailowy: k.mitologia@tlen.pl. Karta dostępna w załączniku. 

7. Koordynatorem konkursu jest Katarzyna Nogieć. 

8. Za opracowanie zadań oraz przebieg konkursu odpowiadają również: Agnieszka Nielepiec i Monika 

Korybut. 

9. Nagrody dla zwycięzców i uczestników zostaną ufundowane z budżetu Gminy Iwanowice ze środków 

finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz przez Dyrektora Prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową im. 

Świętej Jadwigi Królowej w Naramie. 


