
Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni                                   Gdynia, 01.03. 2019 r.  

 

 
 

REGULAMIN   

XVII  WOJEWÓDZKIEGO  KONKURSU  ANTYCZNEGO 

 

1. W Konkursie mogą brać udział uczniowie gimnazjum oraz uczniowie siódmej                                   

i ósmej klasy szkoły podstawowej. 

2. Do Konkursu Szkoły typują jeden zespół dwuosobowy.  

3. Imienne zgłoszenia uczestników należy nadsyłać do 30 kwietnia 2019 roku na adres 

mailowy: ewaprokop1@o2.pl 

4. Szkoły, które zgłoszą się do Konkursu, otrzymają od organizatorów potwierdzenie zgłoszenia 

na adres mailowy podany w Karcie zgłoszenia. 

5. Regulamin Konkursu oraz Wymagania konkursowe (zakres materiału z mitologii i sztuki 

antycznej)  są umieszczone na stronie internetowej Organizatora Konkursu:  katolik.info.pl w 

zakładce Uczniowie/Konkursy/Konkurs Antyczny.  

6. Konkurs odbywa się w całości w jednym dniu. 

7. W pierwszym etapie Konkursu uczestnicy w ciągu 10 minut rozwiązują krótki test 

zawierający 10 pytań z dziedziny mitologii i sztuki antycznej,  za który drużyna może uzyskać 

maksymalnie 10 punktów.  

       (PROSIMY uczestników Konkursu o przyniesienie ze sobą długopisów) 

8. Niezależnie od punktacji za test wszystkie drużyny uczestniczą w dalszych etapach Konkursu. 

9. Drugi etap:  zadania z mitologii i  ze sztuki  zarówno ustne, jak i pisemne. 

10. Do Finału przechodzą drużyny, które uzyskały w obu etapach  maksymalną / najwyższą  

liczbę punktów. 

Komisja zastrzega sobie możliwość obniżenia lub podwyższenia progu  punktowego w razie 

wyrównanego poziomu wiedzy uczestników. 

11. W Finale uczestnicy losują zestawy pytań. Zestaw zawiera pytanie  z mitologii oraz ze sztuki.  

12. W razie uzyskania przez zespoły w Finale jednakowej liczby punktów następuje dogrywka – 

zespoły odpowiadają na co najmniej 2 pytania dodatkowe. 

13.  Nagrody otrzymują 3 zespoły, które zdobyły najwięcej punktów  w Konkursie. 

 

Organizatorzy  

dr Beata Chlewicka, mgr Ewa Prokop, mgrRafał Narajczyk 

 

Konkurs odbędzie się 24 maja 2019 roku o godzinie 10.00 w Zespole Szkół Katolickich im. 

św. Jana Pawła II, Plac św. Andrzeja 2, Gdynia - Obłuże.                                                                                        

Dojazd autobusami jadącymi w kierunku Oksywia, Pogórza i Rewy. Przystanek Obłuże Centrum – zaraz za 

zjazdem z Estakady. 

 


