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REGULAMIN XXVII DIECEZJALNEGO KONKURSU BIBLIJNEGO 
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

- rok szkolny 2022/2023 - 

 

 

 

§ 1 Postanowienie ogólne 

 

1. Cel konkursu: 

a. zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego;  

b. propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii; 

c. kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej; 

d. stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień; 

e. promocja najzdolniejszych i pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują. 

2. Konkurs organizowany jest przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz przez 

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach dla uczniów 

Szkół Podstawowych Diecezji Kieleckiej. 

 

 

§ 2 Etapy konkursu 

 

1. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach: szkolnym, rejonowym, diecezjalnym. 

2. Na każdym etapie konkursu przewiduje się test wyboru (zadania zamknięte), jak również zadania otwarte 

oraz test uzupełnień. 

3. Zasady kwalifikacji do kolejnego etapu: 

Do etapu rejonowego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali powyżej 50% określonej sumy punktów. 

Z etapu rejonowego do etapu diecezjalnego kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają minimum 75% 

maksymalnej liczby punktów.  

Laureatami etapu diecezjalnego zostają uczniowie, którzy uzyskali 85% maksymalnej liczby punktów testu 

finałowego. 

4. Forma przeprowadzenia konkursu:  

a. etap I i II - online na platformie Microsoft Forms;  

b. etap III - realnie.  

5. Miejsce przeprowadzenia konkursu:  

a. etap szkolny - w szkole; 

b. etap rejonowy - w szkole; 

c. etap diecezjalny - w Auli Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kielcach. 

5. O kolejności miejsc w konkursie na etapie szkolnym, rejonowym i w finale diecezjalnym decyduje ilość 

zdobytych punktów. W przypadku zdobycia takiej samej ilości punktów w etapie rejonowym bądź 

diecezjalnym o kolejności miejsc decydują punkty zdobyte we wcześniejszym etapie. 

 

 
 

§ 3 Literatura obowiązkowa 

 

1. Zakres materiału1:  

a. GRUPA MŁODSZA: uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej:  

- Ewangelia wg św. Jana; 

b. GRUPA STARSZA: uczniowie klas VII - VIII Szkoły Podstawowej:  

- Ewangelia wg św. Jana. 

 
1 Pytania konkursowe będą przygotowywane na podstawie Biblii Tysiąclecia wydanie V. 
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2. Wymagania na poszczególne etapy: 

a. na etapie szkolnym obowiązuje tylko znajomość treści Ewangelii wg św. Jana; 

b. na etapie rejonowym obowiązuje znajomość treści Ewangelii wg św. Jana wraz z przypisami; 

c. na etapie diecezjalnym obowiązuje znajomość treści Ewangelii wg św. Jana wraz z przypisami oraz 

wstępem do księgi. 

 

 

§ 4 Termin konkursu 

 

1. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech etapach: 

a. szkolny - 27 stycznia 2023 roku (godz.900 - 945); 

b. rejonowy - 24 marca 2023 roku (godz.900 - 945); 

c. diecezjalny - 15 maja 2023 roku.  
 

 

§ 5 Komisje konkursowe 

 

1. Za przeprowadzenie dwóch pierwszych etapów odpowiada katecheta wyznaczony przez Dyrektora szkoły, 

którego zadaniem jest poinformowanie ucznia o terminie testu oraz miejscu jego przeprowadzenia. 

2. Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada Komisja powołana przez Wydział Katechetyczny Kurii 

Diecezjalnej w Kielach. 

 

 

§ 6 Nagrody 

 

1. Diecezjalna Komisja Konkursowa przyznaje nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. 

2. Nagrody nie podlegają zwrotowi ani wymianie. 

 

 

§ 7 Uwagi końcowe 

 

1. Nauczyciele religii wykonują swoją pracę społecznie. 

2. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów związanych z organizacją konkursu na terenie Placówki 

Oświatowej. 

 

 


