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REGULAMIN 

DIECEZJALNEGO    
KONKURSU BIBLIJNEGO  

IM. SŁUGI BOŻEGO KARD. AUGUSTA HLONDA  
DLA SZKÓŁ  

PODSTAWOWYCH (KLASY IV – VI, VII-VIII) 
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

OBEJMUJĄCEGO UCZNIÓW Z TERENU 

DIECEZJI ELBLĄSKIEJ 
 
 

Organizator Konkursu 
 

 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej pw. św. Józefa 
 Fundacja „SŁOWO” 

 
 
 
 

Konkursowi Biblijnemu Patronują: 
 

Urszula Furtak – Prezes Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce 
 

Temat Konkursu 
 

EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO MATEUSZA 
 

Szczegółowy zakres tematyki konkursu znajduje się w Załączniku nr 7 
 

 
 
 
 
 
I. Celem Konkursu Biblijnego jest: 
 

1. Ukazanie Pisma Świętego jako źródła wiary i zachęta do jego indywidualnej lektury. 

2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. 

3. Promowanie osiągnięć uczniów i katechetów. 
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II. Zasady zgłoszeniowe do konkursu 

a) PREFEROWANY SYSTEM ZGŁOSZENIA - rejestracja poprzez system 
elektroniczny znajdujący się na stronie 
http://konkurs.akcjakatolickarumia.pl/index.php  

b) lub pocztą elektroniczną (zob. Załącznik nr 1 lub 2): r.mowinski@onet.eu  

do dnia 30 listopada 2022 r.  

 
III. Konkurs Biblijny przebiega czterostopniowo: (stopień I, II, III, IV) 
 
Przebieg eliminacji:  

Stopień Eliminacje 

I - wstępny 
 

Najpóźniej do 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) 

II - szkolny 
 

13 stycznia 2023 r. (piątek), godz. 13.00 

III – diecezjalny 10 marca 2023 r. (piątek), godz. 13.00 - KWIDZYN 

IV – wojewódzko-metropolitalny 13 maja 2023 r. (sobota), godz. 10.00 - RUMIA !
 

 
Stopień I - wstępny  

Katecheci przygotowują pytania i przeprowadzają w formie pisemnej etap klasowy, z 
którego wyłaniają uczestników etapu szkolnego. 

 
Stopień II – szkolny 

1. Eliminacje przeprowadza na terenie szkoły Szkolna Komisja Konkursowa (SKK) 
powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczący SKK odpowiada za stronę merytoryczną 
zgodną z wymaganiami regulaminowymi.  

2. Przygotowane przez Komisję Konkursową arkusze zadań uczniowie rozwiązują w 
czasie 45 minut.  

3. Z odbytych eliminacji II stopnia SKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 3 lub 4 
potwierdzony przez dyrektora szkoły – uwzględniający wszystkich uczestników, którzy 
zakwalifikowali się do III stopnia diecezjalnego i przesyła go wraz z pracami konkursowymi 
i zgłoszeniami uczniów do konkursu (zob. Załącznik nr 8) na adres: Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej, ul. Braterstwa Narodów 59, 82-500 Kwidzyn (z 
dopiskiem Konkurs Biblijny) w terminie do 10 lutego 2023 r.  

4. UWAGA. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia etapu szkolnego w sposób 
tradycyjny organizator przeprowadza konkurs online i przesyła wyniki do szkoły, na 
podstawie których Szkolna Komisja Konkursowa przygotowuje protokół. 
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Kryterium 
 

1. Do następnego etapu kwalifikują się uczniowie w ilości wyznaczonej w poniższej tabeli. 

Liczba uczniów w szkole Liczba uczniów awansujących  
do II stopnia 

do 400 uczniów 2 

powyżej 400 uczniów 3 

 
2. Szkoły, które przeprowadziły etap wstępny we wszystkich klasach, mogą wprowadzić do 

etapu diecezjalnego jednego ucznia więcej, niż to wynika z tabeli. 
3. Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jak 

ostatni z awansujących, to również ci uczniowie uzyskują awans do następnego etapu.  
 

Stopień III – diecezjalny 

1. Eliminacje przeprowadza Diecezjalna Komisja Konkursowa (DKK) powołana przez 
przewodniczącego komisji diecezjalnej. 

2. Uczestnicy diecezjalnych eliminacji rozwiązują arkusz zadań przygotowany przez 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej w czasie 60 minut. UWAGA: W przypadku braku 
możliwości przeprowadzenia eliminacji w sposób tradycyjny, termin oraz szczegółowy 
sposób przeprowadzenia etapu ustali organizator. 

3. Z odbytych eliminacji III stopnia DKK sporządza protokół zob. Załącznik nr 5 lub 6 
uwzględniający 15 uczestników o najwyższej punktacji. Protokół należy przesłać najpóźniej 
do 20 marca 2023 r. lub dostarczać osobiście na adres Wojewódzkiej Komisji 
Konkursowej: 

 
Akcja Katolicka - Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda 

ul. Najświętszej Maryi Panny 1, 84-230 Rumia 
e-mail: AK.Rumia@interia.pl 

 
4. Do udziału w eliminacjach IV stopnia konkursu Wojewódzka Komisja Konkursowa 

zaprasza 6 uczniów uczniów: po trzech najlepszych uczniów z każdego rejonu i diecezji.  
5. Jeżeli zdarzy się, że jeden uczeń lub kilku uczniów otrzymało tę samą liczbę punktów jaką 

otrzymała ostatnia osoba awansująca, to również ci uczniowie uzyskują awans do 
następnego etapu.  
 

Stopień IV – wojewódzko – metropolitalny 

1. Eliminacje uczestników IV stopnia przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa 
(WKK) powołana przez Przewodniczącego WKK. 

2. Uczestnicy wojewódzkich eliminacji rozwiązują w czasie 60 minut zadania z arkusza 
przygotowane przez przewodniczącego WKK. UWAGA: W przypadku braku możliwości 
przeprowadzenia eliminacji w sposób tradycyjny, termin oraz szczegółowy sposób 
przeprowadzenia etapu ustali organizator. 

3. Z odbytych eliminacji IV stopnia WKK wyłania laureatów i sporządza protokół. 
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4. Lista wszystkich laureatów zostaje zamieszczona na stronie www.akcjakatolickarumia.pl i 
stronie www.ak.diecezja.gda.pl najpóźniej 8 dni po przeprowadzonym finale konkursu. 

5. Konkurs na terenie województwa pomorskiego jest ujęty w Komunikacie w sprawie wykazu 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub 
inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie 
ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 
szkolny 2022/2023 zob. https://www.kuratorium.gda.pl/komunikat-w-sprawie-wykazu-
zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-
inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly/ 

6. Dla uczniów szkół znajdujących się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 
stosowną decyzję w sprawie postępowania rekrutacyjnego (i możliwych punktów 
dodatkowych na świadectwie) podejmie Kuratorium Warmińsko-Mazurskie. 

7. Decyzja Wojewódzkiej Komisji Konkursowej jest ostateczna. 
 

IV. Nagrody 

Etap diecezjalny (rejonowy)  
- Najlepsi uczniowie eliminacji III stopnia otrzymują dyplomy i nagrody. 
Wręczenie nagród odbywa się w sposób ustalony przez Komisję Rejonową 
 
Etap Wojewódzko-metropolitalny 
- Wszyscy uczniowie biorący udział w eliminacjach IV stopnia wojewódzkiego otrzymują 
dyplom z tytułem finalisty.  
- 3 najlepszych uczniów oraz uczniowie wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. 

- 25 najlepszych uczniów eliminacji IV stopnia wojewódzkiego otrzymuje zaświadczenie /z 
tytułem laureata/  (wysyłane pocztą elektroniczną na adres szkoły) 

Przekazanie nagród i dyplomów odbywa się w sposób ustalony przez Wojewódzką Komisję 
Konkursową.  

 
 

Wszelkich informacji dot.  Diecezjalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego  
kard. Augusta Hlonda udzielają organizatorzy: 

 
Ryszard Mówiński 

tel. kom. 782-166-524, e-mail: r.mowinski@onet.eu 
 

Wszelkich informacji dot.  Wojewódzkiego (Wojewódzko – Metropolitalnego)  
Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda udzielają organizatorzy: 

 
   Joanna M. Olbert; Jan Klawiter 

e-mail: AK.Rumia@interia.pl, janklawiter@op.pl 
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Załącznik nr 1 / SP KLASY IV - VI 
 

KARTA ZGŁOSZENIA SZKOŁY 
NA DIECEZJALNY 

KONKURS BIBLIJNY W ROKU SZKOLNYM 2022/2023  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

KLASY IV - VI 
 

 

Nazwa  i numer Szkoły............................................................................................................ 

Adres........................................................................................................................................       

................................................................................................................................................. 

Telefon, fax, e-mail................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

Teren Parafii................................................................................................................................ 

Powiat......................................................................................................................................... 

Liczba uczniów w szkole (ogółem)............................................................................................ 

Liczba uczniów objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym…………..................... 

Liczba klas objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym……………………………. 

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu Biblijnego na terenie szkoły......................... 

.................................................................................................................................................... 

kontakt (tel., e-mail)................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska katechetów przygotowujących uczniów do konkursu oraz 

kontakt........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Formularz zgłoszeniowy prosimy odsyłać do dnia 30 listopada 2022 r.  

 

 

Pieczątka szkoły                                                                             Podpis Dyrektora Szkoły 
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Załącznik nr 2 / SP KLASY VII - VIII 
 

 
KARTA  ZGŁOSZENIA  SZKOŁY 

NA DIECEZJALNY 
KONKURS  BIBLIJNY W  ROKU  SZKOLNYM 2022/2023 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
KLASY VII - VIII 

 

Nazwa  i numer Szkoły............................................................................................................ 

Adres........................................................................................................................................       

................................................................................................................................................. 

Telefon, fax, e-mail................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

Teren Parafii................................................................................................................................ 

Powiat......................................................................................................................................... 

Liczba uczniów w szkole (ogółem)............................................................................................ 

Liczba uczniów objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym…………..................... 

Liczba klas objętych Konkursem Biblijnym na etapie wstępnym……………………………. 

Osoba odpowiedzialna za organizację Konkursu Biblijnego  na terenie szkoły......................... 

.................................................................................................................................................... 

kontakt (tel., e-mail)................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska katechetów przygotowujących uczniów do konkursu oraz 

kontakt........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

Formularz zgłoszeniowy prosimy odsyłać do dnia 30 listopada 2022 r. 

 

Pieczątka szkoły                                                                             Podpis Dyrektora Szkoły 
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Załącznik nr 3 / SP KLASY IV - VI 

 
................................................   ..................................., dnia. ……….. 

 (pieczątka szkoły)       (miejscowość) 

 

Protokół* 
 

eliminacji szkolnych Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych klasy IV – VI 
przeprowadzonego w dniu 13 stycznia 2023 r. w .................................................. 
            ( nazwa miejscowości) 
 
 
1. Komisja oceniająca w składzie : 

1) ...........................................................................    –  przewodniczący 

2) .......................................................................... 

3) .......................................................................... 

4) .......................................................................... 

 
stwierdza, że w stopniu szkolnym konkursu uczestniczyło ........................ uczniów. 
 
2.    Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.  
        W tabelce należy wpisać uczniów, zakwalifikowanych przez SKK na etap diecezjalny 
(rejonowy). 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podpisy członków SKK:   1) .......................................................................... 

2) .......................................................................... 

3) .......................................................................... 

4) .......................................................................... 

Lp
. 

Imię i nazwisko Klasa Nazwa i adres 
szkoły 

Liczba 
punktów 

Imię i nazwisko  
nauczyciela 

przygotowującego 
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Załącznik nr 4 / SP KLASY VII - VIII 
 
................................................   ..................................., dnia. ……….. 

 (pieczątka szkoły)       (miejscowość) 

 

Protokół* 
 

eliminacji szkolnych Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych klasy VII – VIII w 
dniu 13 stycznia 2023 r. w .................................................. 
                     ( nazwa miejscowości) 
 
 
1. Komisja oceniająca w składzie : 

1) ...........................................................................    –  przewodniczący 

2) .......................................................................... 

3) .......................................................................... 

4) .......................................................................... 

 
stwierdza, że w stopniu szkolnym konkursu uczestniczyło ........................ uczniów. 
 
2.    Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.  
        W tabelce należy wpisać uczniów, zakwalifikowanych przez SKK na etap diecezjalny 
(rejonowy). 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podpisy członków SKK: 

1) .......................................................................... 

2) .......................................................................... 

3) .......................................................................... 

"#!$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

Lp
. 

Imię i nazwisko Klasa Nazwa i adres 
szkoły 

Liczba 
punktów 

Imię i nazwisko  
nauczyciela 

przygotowującego 
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Załącznik nr 5 / SP KLASY IV - VI 
 
............................................................  ..................................., dnia ……….. 
(pieczątka szkoły, w której odbył się stopień diecezjalny (rejonowy )    (miejscowość) 

 

 

Protokół* 
 

eliminacji diecezjalnych (rejonowych) Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych kl. 
IV – VI przeprowadzonego w dniu 10.03.2023 r. w ........................................... 
( nazwa miejscowości) 
 
 
1. Komisja oceniająca w składzie : 

1) ...........................................................................    –  przewodniczący 

2) .......................................................................... 

3) .......................................................................... 

4) .......................................................................... 

stwierdza, że w stopniu rejonowym konkursu uczestniczyło ........................ uczniów. 
 
2.    Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.  
W tabelce należy wpisać dane  uczniów, biorących udział w eliminacjach diecezjalnych 
(rejonowych) (15 uczniów z najwyższa punktacją dla szkół podstawowych ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Podpisy członków RKK: 

1) .......................................................................... 

2) .......................................................................... 

3) .......................................................................... 

4) ......................................................................... 
…………………………………………………..       

   (Pieczęć szkoły)                                                

Lp
. 

Imię i nazwisko Klasa Nazwa i adres 
szkoły 

Liczba 
punktów 

Imię i nazwisko  
nauczyciela 

przygotowującego 
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Załącznik nr 6 / SP KLASY VII – VIII 
 
............................................................  ..................................., dnia ……….. 
(pieczątka szkoły, w której odbył się stopień diecezjalny (rejonowy)    (miejscowość) 

 

Protokół* 
 

eliminacji diecezjalnych (rejonowych) Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych kl. 
VII – VIII przeprowadzonego w dniu 10.03.2023 r. w ........................................... 
( nazwa miejscowości) 
 
 
1. Komisja oceniająca w składzie : 

1) ...........................................................................    –  przewodniczący 

2) .......................................................................... 

3) .......................................................................... 

4) .......................................................................... 

stwierdza, że w stopniu rejonowym konkursu uczestniczyło ........................ uczniów. 
 
2.    Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu.  
W tabelce należy wpisać dane  uczniów, biorących udział w eliminacjach diecezjalnych 
(rejonowych) (15 uczniów z najwyższa punktacją dla szkół podstawowych) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Podpisy członków RKK: 

1) .......................................................................... 

2) .......................................................................... 

3) .......................................................................... 

4) ......................................................................... 
………………………………………………….. 

         (Pieczęć szkoły)                                                

 
 
 
 
 

Lp
.  

Imię i nazwisko Klasa Nazwa i adres 
szkoły 

Liczba 
punktów 

Imię i nazwisko  
nauczyciela 

przygotowującego 
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Załącznik nr 7 
 

 
ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI OCENIANYCH  

W KONKURSIE BIBLIJNYM 
 

 
 

Uczniowie szkół podstawowych – klasy IV - VI: 
I. Etap wstępny: 
Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  w zakresie ustalonym przez katechetę 
II. Etap szkolny: 
Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 (Biblia Tysiąclecia wydanie V)   
III. Etap diecezjalny (rejonowy): 
Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)  
IV. Etap wojewódzki (wojewódzko – metropolitalny): 
Ewangelia wg św. Mateusza z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)   
 
 

Uczniowie szkół podstawowych – klasy VII - VIII: 
 
I. Etap wstępny: 
Ewangelia wg św. Mateusza (Biblia Tysiąclecia wydanie V) w zakresie ustalonym przez katechetę 
II. Etap szkolny: 
Ewangelia wg św. Mateusza 1-17,10 z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)   
III. Etap diecezjalny (rejonowy): 
Ewangelia wg św. Mateusza z przypisami (Biblia Tysiąclecia wydanie V)   
IV. Etap wojewódzki (wojewódzko – metropolitalny): 
Ewangelia wg św. Mateusza z przypisami, wstępem i słownikiem  (Biblia Tysiąclecia wydanie V)   
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Załącznik nr 8 

 

 

Karta  zgłoszenia ucznia do Diecezjalnego (Wojewódzko-Metopolitalnego) 
Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

1. Imię (imiona) ucznia ............................................................................, 
2. Nazwisko ucznia………………………………………………………………………, 

3. Nazwa szkoły podstawowej............................................................................................ 
4. Klasa, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2022/2023   ................., 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu Biblijnego im. Sł. Bożego 

kard. Augusta Hlonda   danych osobowych mojego dziecka w celu prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu oraz na umieszczenie jego danych (imię i nazwisko, szkoła, klasa) w 
adresowej bazie danych organizatora, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i c) 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1).   Jednocześnie wyrażam zgodę 
na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska w przypadku uzyskania miana laureata 
lub finalisty oraz umieszczenia jego wizerunku w postaci materiałów fotograficznych i relacji 
filmowej z przeprowadzonego w/w Konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a 
przysługującego mi prawa dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania 
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było 
dobrowolne. 

 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

        Podpis Rodziców lub opiekunów prawnych. 
 


