
VIII KONKURS WIEDZY BIBLIJNEJ 
dla szkół podstawowych 

w roku szkolnym 2022/2023 
„Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza”? 

HONOROWY PATRONAT: 
• ks. bp Krzysztof Wętkowski – ordynariusz diecezji włocławskiej. 

ADRESACI: 
• uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych diecezji włocławskiej. 

ORGANIZATORZY: 
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Włocławku. 
• Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego we Włocławku. 

CELE KONKURSU: 
• Poznanie Ewangelii według św. Łukasza. 
• Ukazanie wartości Pisma Świętego w życiu człowieka. 
• Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże. 
• Wzmacnianie poczucia wspólnoty Kościoła poprzez szlachetną rywalizację. 
• Wyłonienie talentów, wspierając uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu zainteresowań 

oraz kompetencji. 
• Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej. 

REGULAMIN KONKURSU BIBLIJNEGO 
I. Wstęp 

1. Organizatorem konkursu biblijnego – „Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza”? są: 
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Włocławku 
• Parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego we Włocławku. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie kl. IV-VI (I grupa wiekowa) i VII-VIII (II grupa 
wiekowa)  Szkół Podstawowych z diecezji włocławskiej. 
3. Testy na poszczególne etapy konkursu opracowuje Organizator. 
4. Konkurs składa się z dwóch etapów: międzyklasowego i międzyszkolnego. 

II. Etap międzyklasowy we własnej Szkole: 

1. Etap międzyklasowy odbędzie się jednocześnie - w dniu 27 października 2022 r., - we wszystkich 
Szkołach Podstawowych zgłoszonych do konkursu.  
2. Do 20 października 2022 r., zgłoszone Szkoły otrzymają test z pytaniami i protokół do 
wypełnienia (załącznik nr 2).  
3. Uczestnicy tego etapu rozwiązują test w ciągu 45 minut. 30 pytań zamkniętych, z możliwościami 
odpowiedzi a,b,c z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
4. Powołana Komisja dokonuje sprawdzenia napisanego testu. 
5. Do drugiego etapu międzyszkolnego przechodzą po 1 osobie z każdej grupy wiekowej danej 
Szkoły, które uzyskały największą ilość punktów. 
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6. Jeżeli nastąpi sytuacja, w której identyczną ilość punktów zdobędzie więcej niż dwóch 
uczestników, bardzo proszę we własnym zakresie wyłonić zwycięzców etapu międzyklasowego 
danej grupy wiekowej, korzystając z wcześniej przez siebie przygotowanych pytań 
dodatkowych lub na bieżąco zadawać pytania z Pisma Świętego. 
7. Protokół z etapu międzyklasowego, (bez testów) należy przesłać do dnia  31 października, na 
podany wyżej, adres e-mail (załącznik nr 2). 

III. Etap międzyszkolny w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 we Włocławku 

1. W etapie międzyszkolnym biorą udział  po 1 osobie z każdej grupy wiekowej zgłoszonej Szkoły, 
które uzyskały największą ilość punktów w etapie międzyklasowym we własnej Szkole. 
2. Miejsce i czas przeprowadzenia tego etapu: 24 kwietnia 2023 r., (data może ulec zmianie - w takim 
przypadku poinformuje osobiście, godzina zostanie podana później). 
3. Komisję konkursową powołuje Organizator konkursu. 
4. Uczestnicy tego etapu konkursu rozwiązują test w ciągu 45 minut. 30 pytań z czego 10 pytań 
zamkniętych z możliwością odpowiedzi a,b,c i 20 pytań otwartych. 
5. Komisja konkursowa dokonuje sprawdzenia testu i rozstrzyga o kolejności miejsc na podstawie 
ilości zdobytych punktów. 

IV. Lektura 

Etap międzyklasowy: 
• Ewangelia według św. Łukasza w Biblii Tysiąclecia, wydanie 5. 

Etap międzyszkolny: 
• Ewangelia według św. Łukasza w Biblii Tysiąclecia, wydanie 5. 

Dostępne w wersji elektronicznej:  https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=316 

V. Terminarz konkursu: 

Do 20 października 2022 r., zgłoszone Szkoły otrzymują test wraz z załącznikami. 

I etap 

27 października 2022 r., w każdej Szkole, która zgłosiła chęć udziału w konkursie, uczniowie piszą 
test. Po napisaniu,sprawdza test szkolna komisja i wyłania po 1 laureacie z danej grupy wiekowej. 
Protokół z przeprowadzonego etapu szkolnego (międzyklasowego), przesyła organizatorowi 
konkursu  do 31 października 2022 r. 

24 kwietnia 2023 r. zostanie przeprowadzony II (międzyszkolny) etap konkursu (dokładna godzina 
zostanie podana później). 

Kontakt: 

• p. Katarzyna Kwiatkowska: 608-550-189 
• ks. Jakub Wiśniewski: 782-323-722; adres e-mail: konkursdiecezjalny@gmail.com 
• powyższe informacje są podane na stronie: 

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Włocławku 
- Wydziału Katechetycznego Diecezji Włocławskiej 
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• Zgłoszenia należy dokonać wyłącznie drogą internetową na wyżej podany adres!!! 

Załącznik nr 1 

KARTA  ZGŁOSZENIA  SZKOŁY 

NA  KONKURS  BIBLIJNY „Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza”? 

W  ROKU  SZKOLNYM 2022/2023 

NA POZIOMIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

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

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

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

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

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

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

Liczba uczniów objętych Konkursem Biblijnym na etapie międzyklasowym  

(w klasach IV - VIII): …………....... 

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

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

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

Imiona i nazwiska katechetów przygotowujących uczniów do konkursu: 

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

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

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

Formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać do dnia 1 października 2022 r.  
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Pieczątka szkoły                                                                             Podpis Dyrektora Szkoły 

Załącznik nr 2 

................................................   ..................................., dnia ………..  
 (pieczątka szkoły)       (miejscowość) 

Protokół 

eliminacji szkolnych (międzyklasowych) Konkursu Biblijnego „Czy znasz Ewangelię według św. 
Łukasza”?, dla uczniów Szkoły Podstawowej nr ……, im. …………………………………… we 
…………………………… przeprowadzonego w dniu 27.10.2022 r.  

1. Komisja oceniająca w składzie : 

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

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

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

stwierdza, że w stopniu międzyklasowym konkursu uczestniczyło ........................ uczniów. 

2.    Eliminacje przeprowadzono zgodnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu. 

 Do wzięcia udziału w konkursie międzyszkolnym zakwalifikowały się następujące osoby:  

  

Lp. Imię i nazwisko Klasa Liczba 
punktów

Imię i nazwisko  
nauczyciela przygotowującego

1. kl. IV-VI
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3. Podpisy członków komisji: 

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

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

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

ZGODA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA 

…………………………………………..  

imię i nazwisko dziecka  

…………………………………………..  

klasa  

…………………………………………..  

nazwa i adres szkoły  

OŚWIADCZENIE 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki/mojego syna w konkursie „Ewangelię 

według św. Łukasza”? organizowanym przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Włocławku i 

parafie św. Maksymiliana Marii Kolbego we Włocławku. Znam i akceptuję zapisy regulaminu 

konkursu. W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Zespół 

Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Włocławku danych osobowych oraz wyników uzyskanych przez 

moje dziecko w konkursie. Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą 

przetwarzania przez Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we Włocławku danych osobowych mojego 

dziecka w związku z jego udziałem w konkursie „Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza”? 

zgodnie z art. 13 RODO.  

……….…………………...      ……..……………………………………..  

(miejscowość, data)   (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)  

2. kl. VII-
VIII
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Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 we 

Włocławku wizerunku mojego dziecka jako uczestnika konkursu „Czy znasz Ewangelię według św. 

Łukasza”? 

 ……….…………………...      ……..……………………………………..  

(miejscowość, data)   (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ prawnego/-ych opiekuna/-ów)  

Podstawa prawna: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) 

INFORMACJA 

(adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w konkursie „Czy znasz 

Ewangelię według św. Łukasza”? 

 Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO):  

1. Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka: Szkoła Podstawowa nr 20, Gałczyńskiego 9, 

87-800 Włocławek,  e-mail: sekretariat@zsp1.pl , adres strony internetowej: http://www.sp20.com.pl/ 

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

 a) udział w konkursie „Czy znasz Ewangelię według św. Łukasza”? Pani/Pana dziecka;  

 b) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w celu promowania działalności placówki oraz 

osiągnięć i umiejętności ucznia 

  c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz 

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 2009 r. Nr 126, 

poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580).  

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka:  

 a) nie będą przekazywane osobom trzecim;  
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 b) mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania: − na  

podstawie odpowiednich przepisów prawa, −  na podstawie zawartej z Administratorem umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych;  

 c) będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.  

4. Dane przechowywane będą do końca roku szkolnego 2022/2023.  

5. Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO: a) prawo dostępu do swoich danych 

osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia przetwarzania (art. 18); b) prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w 

konkursie.  

7. Podane dane osobowe nie będą służyć do monitorowania zachowania celem zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji lub profilowania. 
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