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Serdecznie zapraszam nauczycieli katechetów 

do udziału w XII edycji 

MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU  BIBLIJNEGO  

-  EWANGELIA WEDŁUG  ŚWIĘTEGO  JANA – CZY JĄ ZNAM ? 

pod patronatem 

Jego Ekscelencji Ks. Bp. prof. dr hab. Andrzeja Siemieniewskiego, 

który zaszczyci swoją obecnością na konkursie i wręczy laureatom nagrody. 

 

 

"A Słowo stało się ciałem 

i zamieszkało wśród nas." ( J 1,14) 

 
 

ORGANIZATOR: 

Szkoła Podstawowa nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu. 

 

 

CELE KONKURSU: 

- poznanie Jezusa Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, 

- przeżycie doświadczenia wiary płynącego z Objawienia zawartego w Piśmie Świętym, 

- rozwijanie wrażliwości na Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym, 

- inspirowanie uczniów do czytania Pisma Świętego, o którym św. Hieronim powiedział:   

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Jezusa Chrystusa”, 

- promocja Ewangelii wśród uczniów szkół podstawowych, 

- realizacja podstawowego zadania szkoły – czytam ze zrozumieniem, 

- rozwijanie zdolności poznawczych i intelektualnych uczniów, 

- pogłębianie wiedzy i wiary, oraz kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o 

poznane   Słowo Boże,  

- kształtowanie zamiłowania do czytania wartościowej literatury, 

- stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania talentów. 
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WARUNKI  UCZESTNICTWA: 

 Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VII szkoły podstawowej. 

 Do etapu międzyszkolnego szkoła może zgłosić nie więcej niż dwóch reprezentantów 

(jeden uczeń z klas IV - V i  jeden uczeń z klas VI – VII). 

 Zakres merytoryczny obejmuje znajomość „Ewangelii według Świętego Jana”. 

 Wypełnioną kartę zgłoszenia uczestnika  należy przesłać lub dostarczyć osobiście do  

4 kwietnia 2018 r.  na adres organizatora:  Szkoła Podstawowa nr 73 

       im. Generała Władysława Andersa 

     50-525 Wrocław, ul. Gliniana 30 

                                                                           z dopiskiem: „Konkurs Biblijny”  

 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

-  Zgodnie z tradycją Konkursu, Jury wyłonione zostanie również spośród nauczycieli 

katechetów. 

- Zapytania w sprawie Konkursu proszę kierować na adres p. Malwiny Kamińskiej: 

m.kaminska.sp73@wp.pl, tel. kom: 788 366 852.  

- Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy udziału, a nauczyciele katecheci 

podziękowania za przygotowanie uczniów do Konkursu. 

 

TERMINY: 

 Ogłoszenie Konkursu:   27 lutego 2018 r. 

 Eliminacje i finał:  10 kwietnia 2018 r. godz. 11:00 – Szkoła Podstawowa nr 73       

im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu ul. Gliniana 30. 

 Na Międzyszkolny etap Konkursu Biblijnego, oprócz znajomości treści Ewangelii 

Świętego Jana, prosimy o: 

 przygotowanie pamięciowe wybranego tekstu z Ewangelii Świętego Jana. 

Prezentowany tekst oceniany będzie przez komisję pod względem następujących kryteriów: 

- Stopień opanowania pamięciowego tekstu i zgodność z oryginałem (Biblia Tysiąclecia, 

wydanie V),  

- Poprawne i płynne recytowanie (czas recytacji do 3 minut),  

- Ogólne wrażenie artystyczne. 

 

PRZEBIEG KONKURSU MIĘDZYSZKOLNEGO: 

 Konkurs Międzyszkolny odbędzie się 10 kwietnia 2018 r. o godzinie 11:00 w Szkole 

Podstawowej nr 73 im. Generała Władysława Andersa we Wrocławiu ul. Gliniana 30. 

 Składać się będzie z następujących części: 

 Pisemny test dla wszystkich przybyłych laureatów konkursów szkolnych celem 

wyłonienia najlepszych uczniów do kolejnego etapu (podział uczestników na 

grupy wiekowe: klasy IV – V i  klasy VI – VII). 

 Prezentacja recytatorska wybranego tekstu Ewangelii Świętego Jana. 

 Konkurs wiedzy biblijnej– odpowiedzi na wylosowane pytania. 
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ROZDANIE NAGRÓD: 

 Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu Biblijnego nastąpi w trakcie 

ogłoszenia wyników Konkursu w dniu 10 kwietnia 2018 r. o godzinie. 15:30. 

 Nagrody ufundowane przez organizatora  Konkursu  wręczy laureatom osobiście   

Jego Ekscelencja Ks. Bp. prof. dr hab. Andrzeja Siemieniewski. 

 

 Na zakończenie XII edycji Międzyszkolnego Konkursu Biblijnego „Ewangelia  

według Świętego Jana – czy ją znam?” przewidziane jest tradycyjne spotkanie uczestników 

Konkursu z Dostojnym Gościem i wykonanie pamiątkowego zdjęcia. 

 

 

 Wszystkim Szkołom i ich Katechetom dziękuję za dotychczasowy – tak liczny 

udział w Konkursie i zapraszam do kolejnego spotkania na XII edycji Międzyszkolnego 

Konkursu Biblijnego  - „Ewangelia według Świętego Jana – czy ją znam?”. 

 

 

          

 

  Katarzyna Osieleniec-Moszczyńska 

                                                                                                   Dyrektor 

                                                                                            Szkoły Podstawowej nr 73 

   im. Generała Władysława Andersa 

                                                                                                we Wrocławiu 

 


