
Szkolny Konkurs Literacki „Mitologiczne potyczki” 

dla uczniów klas IV-VII 
Organizowany w ramach projektu edukacyjnego „Nasze bajanie – baśnie i mity Starego Kontynentu”. 

 

Cele konkursu: 

- rozbudzenie  zainteresowań czytelniczych i literackich,  

- popularyzacja literatury  mitologicznej dla dzieci,  

- aktywizowanie uczniów do samorozwoju, 

- uczenie zasad zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. 

 

Regulamin konkursu 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. S. Konarskiego w Tarnowie. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV-VII zainteresowani tematem. 

3. Konkurs jest indywidualny. 

4. Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wszyscy uczestnicy w czasie 45 minut 

rozwiążą pisemny test sprawdzający znajomość mitów wskazanych w literaturze konkursu. Drugi etap 

konkursu będzie miał formę otwartej rywalizacji – quizu dla finalistów I etapu pt. „Siedmiu 

Wspaniałych”. 

5. Do drugiego, finałowego etapu zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę 

punktów – siedem osób. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez siódmą i kolejną 

osobę, liczba osób w drugim etapie zostanie odpowiednio zmniejszona. 

6. Ocenie podlegać będzie zarówno strona merytoryczna odpowiedzi, jak i  – w przypadku prac 

pisemnych – poprawność ortograficzna. 

7. Punkty uzyskane przez uczestników w pierwszym i drugim etapie zostaną zsumowane i zadecydują 

o miejscu w końcowej klasyfikacji. 

8. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy. 

9. Prace uczestników w etapie pisemnym oraz odpowiedzi w quizie będzie oceniała Komisja 

Konkursowa. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Komisja 

Konkursowa; od jej rozstrzygnięć nie przysługują odwołania.  

 

Literatura  

 

1. Mity greckie zamieszczone w podręczniku „Teraz polski” dla klasy piątej: 

- „O tym, jak narodził się świat i kim byli pierwsi bogowie”   

- „Nasz przyjaciel Prometeusz”  

- „Syzyf” 

- „Uwaga na słońce!” (Mit o Dedalu i Ikarze) 

- „Przekleństwo Polifema” – fragment książki „Przygody Odyseusza” J. Parandowskiego 

(rozdział I „Od kikonów do cyklopów”) 

 

Uwaga! Można zapoznać się z wymienionymi mitami, korzystając z innych książek, np. „Mitologia” 

J. Parandowskiego, „Mity Greków i Rzymian” W. Markowskiej lub Mity dla dzieci” G. Kasdepke. 

 

2. „Śliczna i mądra – czyli Atena” [w:] G. Kasdepke „Mity dla dzieci” lub „Atena” [w:] 

J. Parandowski „Mitologia” (w rozdziale „Bogowie olimpijscy”) 

 



3. „Gdzie jest moja córka” [w:] G. Kasdepke „Mity dla dzieci” lub „Demeter” [w:] J. Parandowski 

„Mitologia” (w rozdziale „Bogowie ziemscy”) 

 

4. „Tezeusz i Adriana” [Bajanie na ścianie]. Dostępne w Internecie:  

https://www.youtube.com/watch?v=-j-_jex2q2Q 

 

5. „Król Midas” [Bajanie na ścianie]. Dostępne w Internecie:  

https://www.youtube.com/watch?v=PHbCbXywj7k 

 

6. Znajomość postaci wymienionych bogów i bohaterów greckich oraz ich atrybutów  (jeśli je 

posiadają): 

Uranos, Gaja, Kronos, Reja (Rea), Zeus (Dzeus), Hera, Hestia, Demeter, Hades, Posejdon, Hefajstos, 

Atena, Afrodyta, Apollo, Artemida, Ares, Hermes, Helios, Tanatos, Persefona (Kora), Nike, Temida, 

Herakles, Odyseusz, muzy, nimfy, tytani, cyklopi, hekatonchejrowie. 

 

7. Znajomość związków frazeologicznych wywodzących się z mitologii. 

 

Termin konkursu 

Pierwszy etap konkursu (test): 10 maja 2018 r. (czwartek) 

Etap drugi (quiz finałowy): 14 maja 2018 r. (poniedziałek) 

 


