
Szkolny konkurs wiedzy o  św. Janie Pawle II 

„ Z Wadowic przez  Rzym do Świętości”                                                                                                    

 

I. ORGANIZATORZY 

Organizatorami konkursu są katecheci  Zespołu Szkół nr 12  w Lublinie: Joanna 

Kowalczyk, ks. Emil Mazur 

 

     II. CELE KONKURSU 

• Poszerzenie wiedzy na temat życia i działalności Jana Pawła II  

• Poznanie historii życia Ojca Świętego Jana Pawła II i Jego wpływu na kształtowanie 

dziejów Polski 

• Poszerzenie wiedzy na temat pielgrzymek Jana Pawła II do Polski i nauczania 

papieskiego w czasie wizyt w Ojczyźnie 

• Inspiracja do realizacji wskazań, jakie pozostawił Jan Paweł II w czasie pielgrzymek 

w Ojczyźnie  

• Przybliżenie wartości patriotycznych  zawartych w nauczaniu Ojca Świętego 

• Propagowanie wartości wychowawczych utożsamianych z postacią Jana Pawła II, jako 

największego autorytetu moralnego współczesnego świata 

• Popularyzacja wiedzy  o  świętości Jana Pawła II 

• Pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II-Papieżu Polak 

III. ZAKRES TEMATYCZNY 

        Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje: 

• Biografię  Karola Wojtyły  

• Zamiłowania Jana Pawła II  

• Pielgrzymki papieskie do Polski- daty i hasła pielgrzymek a także najważniejsze 

przesłania   

• Pontyfikat Jana Pawła II- najważniejsze wydarzenia    

• Światowe Dni Młodzieży 

• Beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II 



•  Nauczanie Jana Pawła II 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU 

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-V  Zespołu Szkół nr 12   w Lublinie. 

 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA 

W konkursie biorą udział chętni  uczniowie klas IV-V Szkoły Podstawowej nr14 im. 

Tadeusza Kościuszki w Lublinie. W I etapie uczniowie rozwiązywać będą test składający się 

z 15 pytań o charakterze zamkniętym. Do II etapu zostanie za kwalifikowanych 10 osób z 

najwyższą punktacją uzyskaną w pierwszym etapie  konkursu. 

 W II etapie zawodnicy rozwiązywać będą test o podwyższonym stopniu trudności- 10 pytań 

o charakterze zamkniętym i 5 o charakterze  otwartym. Osoby, które uzyskają najwyższą 

liczbę punktów zajmą kolejno I, II, III miejsce. Przewiduje się też przyznanie wyróżnień.  

VI. PRZEBIEG KONKURSU 

Konkurs przebiega w dwóch etapach. 

I etap konkursu: 

• I etap konkursu odbędzie się w dniach 16- 26 października 2019 r. 

• Uczniowie klas IV-V piszą test wiadomości o życiu i dziele świętego Jana Pawła II. 

Test składa się z 15  zadań i jest punktowany w skali 0 – 1 pkt za każdą poprawną 

odpowiedź. Do każdego pytania w teście podane są  

3 odpowiedzi od A do C. Każde pytanie ma tylko  jedną poprawną odpowiedź. 

• Do kolejnego etapu konkursu zostanie   zakwalifikowanych 10 osób z najwyższą  

ilością  punktów. 

II etap konkursu: 

• II etap konkursu odbędzie się  w dniach 26-30  października 2019 r. 

• Uczniowie zakwalifikowani do II etapu konkursu rozwiązują test składający się z 15 

zadań zamkniętych, punktowanych w skali 0 – 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź i 

5.pytań o charakterze otwartym. Do każdego pytania zamkniętego  w teście podane są 

3 odpowiedzi od A do C. Każde pytanie ma  jedną poprawną odpowiedź. Pytania o 

charakterze otwartym są punktowane w skali od 1-5 pkt. 

• Zawodnicy z najwyższą liczbą punktów uzyskają kolejno I, II, III miejsce a także 

wyróżnienia.                                                                                                                      

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

• Ogłoszenie wyników konkursu  odbędzie się do  dnia 6  listopada 2019 r. 



• Finaliści konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

• Od postanowień komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie. 

 


