
    

Szkoła Podstawowa  

im. ks. Jana Twardowskiego  

w Widomej 

 

REGULAMIN  GMINNEGO KONKURSU 

HUMANISTYCZNEGO – 200 LAT POLSKIEGO 

ROMANTYZMU   

 

PATRONAT: 

Gmina Iwanowice 
 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej 
Widoma 51, 32-095 Iwanowice, telefon: 12 388 42 11 

e-mail: sekretariat@szkolawidoma.pl 
 

CELE KONKURSU: 
 

- zapoznanie uczniów klas IV-VIII z dorobkiem polskiego romantyzmu z okazji 200 rocznicy  

wydania w Wilnie Ballad i romansów Adama Mickiewicza, 

- rozwijanie wrażliwości uczniów na piękno języka ojczystego, 
- zainteresowanie historią Polski w XIX wieku, 

- pogłębienie wiedzy na temat biografii wieszczów narodowych, 

- rozbudzenie wśród młodzieży uczuć patriotycznych i dumy polskiego dziedzictwa 

narodowego, 

- kształtowanie zasad uczciwego współzawodnictwa, 

- integracja uczniów oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i nagradzanie dokonań 

uczniów, 

- realizacja programu profilaktyki. 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA: 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu 

gminy Iwanowice. 

2. Konkurs będzie składał się z 2 etapów: pierwszy na terenie każdej szkoły – pisemny 

test wiedzy przygotowany przez organizatora, taki sam dla ucznia każdej klasy. Do 

etapu szkolnego w swojej szkole może przystąpić dowolna liczba uczniów. Każda 
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szkoła na poziomie etapu szkolnego wybiera 2 najlepszych uczniów, którzy zdobyli 

najwyższą liczbę punktów z testu. Przechodzą oni do etapu gminnego konkursu 

(zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Widomej).  

3. W razie trzech lub więcej takich samych wyników punktowych z testu, szkolny 

koordynator przeprowadzi ustną dogrywkę według pytań otrzymanych od 

organizatora. Do etapu gminnego może przejść wyłącznie 2 uczniów ze szkoły. 

4. Zakres materiałów do nauki będzie podany przez organizatora, taki sam dla każdej 

szkoły, wysłany drogą mailową na adres sekretariatu szkoły, to samo dotyczy pytań 

dogrywkowych.  

5. Po przeprowadzeniu etapów szkolnych, szkolny koordynator wysyła na adres 

mailowy Szkoły Podstawowej w Widomej sekretariat@szkolawidoma.pl dane 2 

uczniów, którzy przeszli do etapu gminnego: imię, nazwisko, klasę, imię i nazwisko 

szkolnego koordynatora.  

6. Do etapu gminnego zostanie podana dodatkowa literatura (materiały do nauki), którą 

organizator prześle w dniu ogłoszenia przez nie wyników w swoich szkołach na 

poziomie etapu szkolnego.  

7. Etap gminny będzie miał charakter dwustopniowego quizu – pierwsza część to test 

pisemny (30 minut), do którego przechodzi 14 uczniów, po 2 z każdej szkoły. Na tym 

poziomie obowiązuje zakres wiedzy z etapu szkolnego oraz nowe materiały 

wysłane do szkół 3 tygodnie wcześniej. 

8. Po weryfikacji testów pisemnych nastąpi wybranie 5 najlepszych uczniów  

z najwyższymi wynikami z testów. 

9. Pozostałych 9 uczniów otrzymuje dyplom i upominek za udział w konkursie i nie 

bierze udziału w dalszych rozgrywkach. 

10. Pięciu uczniów z najwyższą punktacją z testu gra o miejsca I, II i III oraz 2 

wyróżnienia w ustnym turnieju: seria pytań zadawanych na zmianę według 

wylosowanych miejsc.   

11. Konkurs przewiduje nagrody i dyplomy za miejsca I, II i III  oraz 2 wyróżnienia. 

12. Organizator zastrzega sobie brak możliwości zgłaszania zastrzeżeń do konkursu po 

ogłoszeniu wyników. Decyzje jury są ostateczne.  

13. Nagrody w ramach konkursu zostały dofinansowane z budżetu gminy Iwanowice, ze 

środków finansowych Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

14. Dowóz i dojazd na etap gminny konkursu nie leży po stronie organizatora. Każda 

szkoła samodzielnie organizuje dojazd do Szkoły Podstawowej w Widomej. 

15. Harmonogram konkursu: 

 Wrzesień  2022 r.– wysłanie zaproszenia do konkursu wraz z informacjami  

i spisem publikacji do etapu szkolnego do szkół (Iwanowice, Sieciechowice, 

Celiny, Narama, Damice, Poskwitów, Widoma). 

 27.10.2022 – etap szkolny (każda szkoła przeprowadza samodzielnie w oparciu 

o jednolity dla całej gminy test przygotowany przez organizatora i wysłany na 

adres mailowy szkoły 26.10.2022). 

 28.10.2022 – ogłoszenie wyników w szkołach i podanie 2 najlepszym 

uczestnikom materiałów do kolejnego etapu. Wysyła je organizator w dniu  

27.10.2022 (oprócz nowych nadal obowiązuje zakres z etapu szkolnego) – na 

tym etapie organizator nie zapewnia nagród. 

 28.10.2022 – szkolni koordynatorzy przesyłają na adres mailowy Szkoły 

Podstawowej w Widomej imiona, nazwiska, klasę uczniów, którzy przechodzą 

do etapu gminnego. Oprócz tego podają w mailu liczbę uczniów (z podziałem 

na klasy), którzy wzięli udział w szkolnym etapie konkursu w swojej 

macierzystej szkole. 
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 24.11.2022 – etap gminny w Szkole Podstawowej w Widomej – test, a następnie 

ustny quiz – wyłonienie zwycięzcy, rozdanie nagród (szacowany czas całości to 

90 minut – 30 minut test, 15 minut sprawdzenie, 20 minut quiz, pozostały czas 

to czynności organizacyjne, wręczenie nagród i dyplomów). 

16. Udział w konkursie jest jednoznaczny  z akceptacją poniższego regulaminu, w tym 

terminowego przestrzegania harmonogramu konkursu.  

17. Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez organizatora. Są zbierane do 

celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności  

w celu publikacji listy laureatów konkursu. 

18. Uczeń zgłaszający się do konkursu: 

a) akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, 

b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, 

c) wyraża zgodę na publikację wizerunku w celu dokumentacji i promocji konkursu 

na stronach internetowych własnej szkoły oraz organizatora, a także gminy Iwanowice. 

 

 19. Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Kobendzowska-Grzegórzko i Elwira Żuradzka 

(Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Widomej).  

 

20. Netografia do etapu szkolnego i gminnego (do gminnego dodana będzie jeszcze 

dodatkowa): 

Adam Mickiewicz – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Juliusz Słowacki – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Zygmunt Krasiński – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Ballady i romanse – Wikipedia, wolna encyklopedia 

Romantyczność (Mickiewicz) – Wikipedia, wolna encyklopedia 

ballady-i-romanse-romantycznosc.pdf (wolnelektury.pl) 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Ballady_i_romanse
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https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-romantycznosc.pdf

