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               MIEJSKI  KONKURS  POLONISTYCZNY ZNAM  MITOLOGIĘ 
DLA  UCZNIÓW  SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH  POD HONOROWYM PATRONATEM 

                                    MAZOWIECKIEGO  KURATORA  OŚWIATY 
                                           I  BURMISTRZA   DZIELNICY  BIAŁOŁĘKA 
 
 
 
 

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego 

w Warszawie jest organizatorem  j e d e n a s t e j    e d y c j i   Miejskiego Konkursu 

Polonistycznego Znam mitologię  pod honorowym patronatem Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty i Burmistrza Dzielnicy Warszawa Białołęka. 
 

MITOLOGIA jest skarbnicą wiedzy. Od zawsze inspirowała wielu artystów, malarzy, ilustratorów, 

kompozytorów i pisarzy. Piętnaście wieków kultury grecko – rzymskiej to bardzo ważny rozdział  

w historii, co prawda już 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 przecież swoje korzenie w antyku. 
 

CELEM KONKURSU jest nauka szlachetnej rywalizacji (vide zmagania olimpijskie starożytnych)  

i zdrowej konkurencji, rozbudzanie zainteresowań kulturą antyku oraz uświadomienie ważności mitów 

greckich dla kultury europejskiej. 
 

ORGANIZATOR  Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie. 
 

REGULAMIN  KONKURSU 
 

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

 Konkurs przygotowują i przeprowadzają nauczyciele poloniści ze Szkoły Podstawowej nr 231. 

 Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

I etap (szkolny) – do 18 marca (piątek) 2016 r.  

II etap (miejski) – 15 kwietnia 2016 r. w Zamku Królewskim w Warszawie 
 

II. UCZESTNICY 
Konkurs adresowany jest do uczniów klas piątych szkół podstawowych. 

Do konkursu szkołę należy zgłosić do dnia 15 lutego  2016 r.  (Załącznik nr 1) wybierając jeden  

ze sposobów: 

 wypełnić KARTĘ UCZESTNICTWA i wysłać ją pocztą na adres Szkoły Podstawowej nr 231 

 wypełnić KARTĘ UCZESTNICTWA i wysłać faksem pod numer 022-811-07-48 

 wypełnić KARTĘ UCZESTNICTWA na stronie internetowej: www.sp231.waw.pl  i przesłać  

    na adres: sekretariat@sp231.waw.pl 
 

III. WYMAGANIA 

Uczniowie przystępujący do konkursu powinni wykazać się znajomością mitów i legend starożytnych 

Greków w zakresie wymaganym przez program oraz nieco rozszerzonym. Powinni również zaprezentować 

wiedzę i umiejętności świadczące o zainteresowaniach kulturą antyku. 

Uczniowie biorący udział w Konkursie Polonistycznym Znam mitologię  winni znać następujące pozycje: 

  Jan Parandowski Mitologia 

  Wanda Markowska Mity Greków i Rzymian 
 

IV. PRZEBIEG KONKURSU     -    Z A S A D Y     O G Ó L N E              

1. Zadania i tematy do I i II etapu przygotowuje Komisja Konkursu Polonistycznego powołana  

    przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 231. 

2. Prace uczestników wszystkich etapów są kodowane. 

3. Do etapu miejskiego zakwalifikowani zostaną uczniowie z największą liczbą zdobytych  punktów w szkole.  

http://www.szkola25.waw.pl/


I  ETAP  KONKURSU (SZKOLNY) 
 

1. Etap I przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu Polonistycznego powołana przez dyrektora danej  

    placówki oświatowej, posługując się testem otrzymanym od organizatora. 

2. Szkolna komisja do dnia 21 marca (poniedziałek) 2016 r. przesyła do Szkoły Podstawowej nr 231: 

   Protokół z przeprowadzonego konkursu  

   Listę uczestników pierwszego etapu   
          z dopiskiem na kopercie „Miejski Konkurs Polonistyczny Znam mitologię”! 

3. Lista uczniów podpisana przez dyrektora szkoły stanowi podstawę zakwalifikowania do II etapu konkursu. 

4. O osobach zakwalifikowanych do finału szkoły zostaną  powiadomione pisemnie lub telefonicznie 

    w terminie – do 8 kwietnia 2016 roku. 
 

    II  ETAP  KONKURSU (MIEJSKI) 
 

1. Konkurs miejski organizuje i przeprowadza Komisja Konkursu Polonistycznego  w dniu 

    15 kwietnia (piątek) 2016 roku w Zamku Królewskim w Warszawie. 
2. Prace uczestników są kodowane przez członków komisji. 

3. Komisja zatwierdza wyniki konkursu i sporządza listę laureatów. 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od daty  przeprowadzenia konkursu. 

    Lista laureatów Miejskiego Konkursu Polonistycznego Znam mitologię opublikowana zostanie  

    na stronie internetowej szkoły.  
 

V. NAGRODY 
 

Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody książkowe oraz cenne upominki rzeczowe. Zwycięzca zdobywa 

PUCHAR ATENY, zaś finaliści – statuetki SREBRNEJ SOWY. 

Koncert laureatów i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się w miejscu wskazanym                    

przez organizatora. 
W   p r o g r a m i e: 

 odczytanie protokołu Komisji Konkursu Polonistycznego, 

 wręczenie dyplomów i nagród laureatom. 
 

Wszyscy finaliści  wezmą także udział w specjalnie dla nich zorganizowanym przedstawieniu 

 w Zamku Królewskim.  

Dla każdego nauczyciela zostanie przygotowany dyplom poświadczający zaangażowanie  

w przygotowanie uczniów do Miejskiego Konkursu Polonistycznego Znam mitologię. 
 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce 

KONKURSY  KONKURS MITOLOGICZNY. 
 

INNE USTALENIA REGULAMINU 
 

1. Sprawy nieujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Komisja Konkursu Polonistycznego. 

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.                                                                   

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji danych osobowych laureatów  konkursu oraz zdjęć 

     uczestników finału i uroczystości rozdania nagród.  

NASZ ADRES:      KOORDYNATOR  - KONTAKT: 

Szkoła Podstawowa nr 231     aniaczernik@yh.pl 

im. gen. Mariusza Zaruskiego 

ul. Juranda ze Spychowa 10 

03-257 Warszawa 

tel./fax. 022-811-07-48 

www.sp231.waw.pl 

sekretariat@sp231.waw.pl 

  

HONOROWY PATRONAT:   MAZOWIECKI KURATOR OŚWIATY 

BURMISTRZ DZIELNICY BIAŁOŁĘKA 

INSTYTUCJA WSPÓŁPRACUJĄCA: ZAMEK KRÓLEWSKI 

 

 

mailto:aniaczernik@yh.pl
http://www.sp231.waw.pl/


Załącznik nr 1  

 

         Warszawa, dn.......................... 

 

  

............................................... 
    /pieczęć placówki/ 

 

 

KARTA  UCZESTNICTWA 

 

W  MIEJSKIM  KONKURSIE  POLONISTYCZNYM 

ZNAM  MITOLOGIĘ 

organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 231 w Warszawie 
 

 

 

PLACÓWKA 

    nazwa 

    dokładny adres 

    telefon/fax 

    

 

 

 

adres e-mail szkoły 
(na który zostanie przesłany 

test SZKOLNEGO ETAPU)* 

 

 

DZIELNICA 

 

 

UCZESTNICY 

    deklarowana 

      liczba 

 

 

KOORDYNATOR 
SZKOLNEGO ETAPU 

    imię i nazwisko 

    e-mail 

    telefon kontaktowy 

 

 

 

 

* UWAGA! Wszystkie informacje i materiały konkursowe będą przekazywane  pocztą elektroniczną – 

   prosimy zatem o czytelne wypełnienie rubryki! 

 

 

PROSZĘ  PRZESŁAĆ  NA  ADRES:             SZKOŁA  PODSTAWOWA  NR 231 

            ul.  JURANDA ZE SPYCHOWA 10 

            03 – 257 WARSZAWA 

            tel./fax  811 –07 – 48 
      sekretariat@sp231.waw.pl 

                         

            

       Do 15 lutego 2016 
 

 

 

  

 


