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GMINNY  KONKURS  POLONISTYCZNY 

NIE UDAWAJ GREKA 

DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH 

 

 

Uprzejmie informujemy, Ŝe Szkoła Podstawowa nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 

w śurawicy jest organizatorem Gminnego Konkursu Polonistycznego Nie udawaj Greka. 

Mitologia jest skarbnicą wiedzy. Od zawsze inspirowała wielu artystów, malarzy, 

ilustratorów, kompozytorów i pisarzy. Piętnaście wieków kultury grecko-rzymskiej to bardzo 

waŜny rozdział w historii, co prawda juŜ zamknięty, lecz bardzo wyraźnie trwający 

w świadomości wieków późniejszych po czasy nam współczesne. Okres ten jest stale obecny 

w naszej kulturze. Prawo, filozofia, literatura, sztuka mają przecieŜ swoje korzenie w antyku. 

 

CELE KONKURSU: 

- nauka szlachetnej rywalizacji (vide zmagania olimpijskie staroŜytnych) i zdrowej 

konkurencji; 

- rozbudzanie zainteresowań kulturą antyku; 

- uświadomienie waŜności mitów greckich dla kultury europejskiej; 

- kształtowanie wraŜliwości estetycznej oraz zachęcanie do własnej kreatywności; 

- rozwijanie twórczych uzdolnień; 

- promowanie uczniów uzdolnionych z przedmiotów humanistycznych. 

USTALENIA OGÓLNE: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych szkół podstawowych z Gminy 

śurawica. 

2. Z jednej szkoły moŜe wziąć udział w konkursie troje uczniów. 

Istota mitu polega na wiecznym powracaniu,  
pozaczasowości, wiecznej teraźniejszości 

 
T. Mann 
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3. Wybór uczestników oraz formę, w jakiej zostaną oni wyłonieni, pozostawia się 

nauczycielom polonistom. 

4. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2008 roku o godzinie 10 w Szkole Podstawowej 

nr 1 im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w śurawicy (ul. Ojca Świętego Jana Pawła 

II 194) 

5. Konkurs przygotowują i przeprowadzają nauczyciele poloniści ze Szkoły 

Podstawowej nr 1 w śurawicy. 

6. Jury konkursu będą stanowili nauczyciele opiekunowie uczestników konkursu. 

7. Prace uczniów będą kodowane. 

8. Do konkursu szkołę prosimy zgłosić do dnia 14 marca 2008 r., wybierając jeden ze 

sposobów: 

� wypełnić KARTĘ UCZESTNICTWA i wysłać ją pocztą na adres Szkoły Podstawowej 

nr 1 

� wypełnić KARTĘ UCZESTNICTWA i wysłać faksem pod numer 16 671 33 32 

� wypełnić KARTĘ UCZESTNICTWA ze strony internetowej: www.sp1zurawica.edu.pl  

i przesłać na adres: sp1zurawica@poczta.onet.pl 

 

WYMAGANIA: 

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość Mitologii  Jana Parandowskiego  

Część pierwsza – Grecja, w szczególności: 

- definicja mitu 

- bogowie greccy, ich atrybuty, dziedziny, którymi się zajmowali 

- związki frazeologiczne mające swoje źródło w mitologii (mitologizmy) 

- tułaczka Odyseusza 

 

 

 

FORMA KONKURSU: 

 

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: 

I.  kategoria indywidualna 

II.  kategoria druŜynowa 
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ad 1. kategoria indywidualna 

 

W tej kategorii konkurs będzie miał formę pisemną. KaŜdy uczeń pisze test (45 minut), 

w którym spotka się z róŜną formą zadań: krótkiej odpowiedzi, zadaniem z luką, 

zadaniem wielokrotnego wyboru, zadaniem na dobieranie, zadaniem prawda – fałsz. Nie 

przewiduje się dłuŜszej formy wypowiedzi pisemnej. 

 

Zadanie dodatkowe! 

KaŜdy uczeń prezentuje strój inspirowany mitologią (np. postać boga, bohatera itp.). 

Strój równieŜ jest punktowany w kategorii indywidualnej. 

 

Kryteria brane pod uwagę przy ocenie stroju: 

- pomysłowość, oryginalność 

- sposób prezentacji (max. 30 sekund) 

- ogólne wraŜenie artystyczne 

 

Po zsumowaniu punktów z testu oraz stroju nastąpi klasyfikacja w kategorii 

indywidualnej. 

 

Ad 2. kategoria druŜynowa 

 

a) W tej kategorii konkurs będzie miał formę ustną.  

b) DruŜynę stanowią uczniowie z jednej szkoły.  

c) DruŜyny będą odpowiadały na pytania zadawane przez członków jury. 

d) Czas przeznaczony na odpowiedź jest uzaleŜniony od stopnia trudności zadania. 

e) Zadania dla druŜyn będą miały zróŜnicowaną formę np. dobieranie pary bohaterów 

występujących w mitologii, na podstawie cytatu odgadnięcie, o jakim bohaterze jest 

mowa, magiczne kwadraty itp. 

 

Zadanie dodatkowe! 

KaŜda druŜyna wykonuje (w swojej szkole pod kierunkiem nauczyciela opiekuna) plakat 

o tematyce mitologicznej, który zaprezentuje w czasie konkursu. Technika pracy dowolna, 

(format brystol).  
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Kryteria brane pod uwagę przy ocenie plakatu: 

- pomysłowość, oryginalność 

- estetyka wykonania 

- zawartość merytoryczna 

- sposób prezentacji (max.1minuta) 

 

Po zsumowaniu punktów z części ustnej oraz plakatów nastąpi klasyfikacja w kategorii 

druŜynowej.  

 

 

Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 

 

 

 

         Organizatorzy 

 

         Jolanta Beer 

         Joanna Królikowska 

 


