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XXV Konkurs Religijny Diecezji Elbląskiej 
 

dla uczniów szkół podstawowych  

oraz specjalnych ośrodków  szkolno-wychowawczych 

 

 

EUCHARYSTIA ŹRÓDŁEM RADOŚCI 

Cele:   

 zapoznanie uczniów z rożnymi sposobami obecności Chrystusa w liturgii i Kościele 

 pomoc w pełniejszym, świadomym i pobożnym uczestnictwie katechizowanych w Kulcie 

Eucharystycznym i w życiu Kościoła. 

 uświadomienie uczniom występowania zjawisk związanych z sakramentem Eucharystii, zwanych 

cudami 

 zapoznanie z historią życia  błogosławionego Carla Acutisa oraz jego niezwykłą miłością, jaką miał 

do Jezusa obecnego w Eucharystii 

 zachęcanie młodzieży za przykładem bł. Carla do jak najczęstszego i pełnego uczestnictwa w 

Eucharystii jako źródła radości,  

 promowanie zdolnych dzieci i młodzieży 

 rozwijane wyobraźni i zdolności artystycznych oraz inspirowanie do twórczej aktywności uczniów 

 

Organizatorzy:  

 Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej,  

 Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. 
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Kategorie konkursu:  

PLASTYCZNA 

 uczniowie niepełnosprawni ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

 kl. 0 i I - III szkoły podstawowej, 

 kl. IV – VIII szkoły podstawowej, 

 

WIEDZA RELIGIJNA 

 uczniowie kl. IV-VI szkoły podstawowej,  

 uczniowie kl. VII - VIII szkoły podstawowej, 

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

 uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej 

 uczniowie niepełnosprawni ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 

 

SCENARIUSZ LEKCJI 

 nauczyciele katecheci różnych typów szkół i przedszkoli 

 

Literatura do konkursu:                                                                                          

 „Największy z cudów” – film dla dzieci  pa płycie CD (kto nie posiada, dostępny w WNK)  

 Angela M Burrin „ Witaj na Mszy Świętej”  wyd. Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa 

 Cuda Eucharystyczne –  Nasza Arka Nr 6/2002 

 Carlo Acutis – Misjonarz  

https://www.youtube.com/watch?v=kC7mSAVc5Mc 

 Carlo Acutis - 15 latek, który zostanie ogłoszony świętym 10 października 2020 r. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ihyfd07DTEs 

 

 Carlo Acutis – beatyfikacja 15-letniego internauty 

https://www.youtube.com/watch?v=hWDUAg7ylUA 

 

 Historia życia błogosławionego Carla Acutisa  

        https://www.gosc.pl/doc/3576775.Komputerowy-potwor-w-drodze-na-oltarze 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kC7mSAVc5Mc
https://www.youtube.com/watch?v=ihyfd07DTEs
https://www.youtube.com/watch?v=hWDUAg7ylUA
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KONKURS PLASTYCZNY 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO : 

 Uczniowie pod kierunkiem katechetów wykonają do 28 lutego 2021 r. prace plastyczne 

nawiązujące do tematu konkursu. Jedną pracę może wykonać tylko 1 osoba.   

 Techniki i format – dowolne. 

 Każda praca musi być zaopatrzona w etykietę:                                                                                           

 imię i nazwisko ucznia, klasę, wiek, 

 imię i nazwisko katechety 

 dane szkoły 

 Trzy najlepsze prace ze szkoły w formie zdjęć (obraz i etykieta), wraz ze skanem protokołu i zgody 

rodziców należy dostarczyć do 15 marca 2020 r na adres: a.kaminska@wmodn.elblag.pl 

 

KONKURS WIEDZY  

Literatura dla kl. IV - VI 

Etap szkolny  

 „Największy z cudów” – film dla dzieci  pa płycie CD (kto nie posiada, dostępny w WNK)  

 Angela M Burrin „ Witaj na Mszy Świętej”  wyd. Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa 

 Cuda Eucharystyczne –  Nasza Arka Nr 6/2002, str. 2-11 

 Carlo Acutis - 15 latek, który zostanie ogłoszony świętym 10 października 2020 r. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ihyfd07DTEs 

 

 Carlo Acutis – beatyfikacja 15-letniego internauty 

https://www.youtube.com/watch?v=hWDUAg7ylUA 

 

 Historia życia błogosławionego Carla Acutisa  

        https://www.gosc.pl/doc/3576775.Komputerowy-potwor-w-drodze-na-oltarze 

 

Etap diecezjalny  

 Materiał z etapu szkolnego 

 Cuda Eucharystyczne –  Nasza Arka Nr 6/2002 całość 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihyfd07DTEs
https://www.youtube.com/watch?v=hWDUAg7ylUA
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Literatura  dla  kl. VII - VIII                                                                                                                                               

Etap szkolny  

 „Największy z cudów” – film dla dzieci  pa płycie CD (kto nie posiada,dostępny w WNK)  

 Angela M Burrin „ Witaj na Mszy Świętej”  wyd. Drukarnia Księży Werbistów, Górna Grupa 

 Cuda Eucharystyczne –  Nasza Arka Nr 6/2002 str. 2-11 

 Carlo Acutis - 15 latek, który zostanie ogłoszony świętym 10 października 2020 r. 

 https://www.youtube.com/watch?v=ihyfd07DTEs 

 

 Carlo Acutis – beatyfikacja 15-letniego internauty 

https://www.youtube.com/watch?v=hWDUAg7ylUA 

 

 Historia życia błogosławionego Carla Acutisa  

        https://www.gosc.pl/doc/3576775.Komputerowy-potwor-w-drodze-na-oltarze 

 

Etap diecezjalny                                                                                                 

 materiał z etapu szkolnego;    

 Cuda Eucharystyczne –  Nasza Arka Nr 6/2002 str. 2-11   

 Carlo Acutis – Misjonarz  

https://www.youtube.com/watch?v=kC7mSAVc5Mc                                                         

     

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY: 

Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch etapach: 

1.  Konkurs Wiedzy odbędzie się drogą internetową w dwóch etapach.  

 etap szkolny        - 25 lutego 2021 r.; o godz. 10.00 

 etap diecezjalny  - 25 marca 2021 r. o godz. 10.00; 

 

Etap I (szkolny) 

Konkurs on-line dla czterech grup wytyczonych na potrzeby Konkursu z terenu Diecezji Elbląskiej. 

Grupa 1  - Dekanaty miasto Elbląg i okolice 

Grupa 2  - Dekanaty Sztum, Nowy Staw, Dzierzgoń, Malbork, Nowy Dwór Gdański 

Grupa 3  - Dekanaty Pasłęk, Morąg, Kwidzyn 

Grupa 4  - Dekanaty Iława Wschód i Zachód, Susz, Prabuty  

 Czas trwania etapu szkolnego wynosi 45 minut. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ihyfd07DTEs
https://www.youtube.com/watch?v=hWDUAg7ylUA
https://www.youtube.com/watch?v=kC7mSAVc5Mc
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 Przebieg Konkursu  Wiedzy: 

a) Dnia  25 lutego 2021(czwartek)  o godzinie  10.00  odbędzie się etap I.  Do 20 lutego katecheci 

ze swoich szkół zgłaszają do organizatorów chęć udziału uczniów w konkursie oraz wykaz 

reprezentantów szkoły wraz ze skanem zgody rodziców każdego ucznia  z podziałem na 

kategorie wiekowe ( klasy 4-6, 7-8).   

b) Uczestnicy konkursu na pół godziny przed terminem Quizu wchodzą na stronę internetową 

podaną przez katechetę i logują się wpisując: 

      - zamieszczony tam cyfrowy kod  

      - swoje dane - jako login wpisujemy: imię, nazwisko, klasę i szkołę z miejscowością. 

      WZÓR: Jan Kowalski IVa SP5 Iława 

c) Quiz zostanie uruchomiony o godzinie  10.00 Czas trwania Quizu – 45 minut.  

   W tym czasie uczniowie zaznaczają prawidłowe  odpowiedzi na pytania opracowane przez 

organizatorów. 

d) Wyniki Quizu zostaną umieszczone wraz z listą uczestników najpóźniej następnego dnia po   

Konkursie. 40 osób z najwyższą ilością punktów ze wszystkich dekanatów, które automatycznie 

zakwalifikują się do etapu diecezjalnego, zostaną wyszczególnione. 

e) Katecheci będą mieli możliwość wglądu do wyników swoich uczestników  

 

Etap II (diecezjalny) 

 Finał konkursu odbędzie się 25 marca 2020 r. o godz. 10.00 

Zasady będą obowiązywały te same, co w czasie etapu szkolnego – podpunkt b, c, e. 

 Komisja sporządza protokół z eliminacji II etapu   

 Komisja Konkursowa do 31 marca 2020 r. publikuje na stronie internetowej WNK wyniki i wyłania 

laureatów konkursu, 

 Tytuł finalisty etapu diecezjalnego konkursu uzyskuje uczeń, który został zakwalifikowany do etapu 

diecezjalnego,  

 Laureatami etapu diecezjalnego konkursu zostaje 10 uczniów, spośród finalistów, którzy uzyskali 

najwyższą liczbę punktów.  

 

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

Regulamin konkursu na prezentację multimedialną 

Praca powinna spełniać następujące kryteria, które będą brane pod uwagę podczas oceny: 
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 Praca konkursowa powinna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej w programie 

Power Point (ok. 20 slajdów). 

 Prezentacja powinna zawierać treści zgodne z założonym tematem. 

 Praca będzie oceniana pod względem poprawności językowej (stylistyka, ortografia itp.). 

 Treść powinna być połączona z odpowiednimi zdjęciami, rysunkami lub wykresami (w zależności 

od inwencji twórczej autora). 

 Praca powinna zostać wykonana przez jednego autora oraz podpisana na slajdzie tytułowym. 

 Na końcu prezentacji powinna zostać umieszczona bibliografia (spis materiałów wykorzystanych 

przy tworzeniu prezentacji, łącznie ze stronami www). 

 Komisja zwróci również uwagę na estetykę, szatę graficzną, zawartość prezentacji, efekty wizualne, 

przejrzystość i techniczną poprawność wykonania . 

 Ciekawe, twórcze i oryginalne ujęcie tematu prezentacji będzie miało znaczący wpływ na ocenę 

pracy. 

 Gotowe prezentacje należy przesłać wraz ze skanem zgody rodziców do 30 marca 2021 r na 

adres: a.kaminska@wmodn.elblag.pl 

 

SCENARIUSZ LEKCJI 

Regulamin konkursu na scenariusz lekcji 

 Scenariusz lekcji jako praca konkursowa powinien dotyczyć tematyki związanej z tytułem konkursu, 

ujęcia pomysłu, który w interesujący dla dzieci i młodzieży sposób przybliży Eucharystię.  

 Praca może być wykonana wyłącznie indywidualnie, przez jedną osobę.  

 Każdą pracę należy odpowiednio opisać na końcu podając:   

1. Nazwę (pieczęć) i adres szkoły,  

2. Imię i nazwisko autora,  

3. Grupę wiekową, do której skierowany jest scenariusz,  

4. Tel. kontaktowy, e-mail do autora pracy.  

 Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu w minimum 3 - 

osobowym składzie.  

 W ocenie prac będą brane pod uwagę między innymi: 

             a. zgodność z tematem konkursu,  

             b. poziom merytoryczny pracy,  
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             c. oryginalność, pomysłowość,  

            d. innowacyjność zastosowanych metod dydaktycznych.  

 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i niepodważalna. 

 Prace należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres: a.kaminska@wmodn.elblag.pl w 

nieprzekraczalnym terminie do 12 marca 2021 r.   Prace, które nie będą spełniać wymogów 

regulaminowych, nadesłane po terminie, o którym mowa powyżej, wykonane niesamodzielnie przez 

uczestników Konkursu, pozbawione opisu lub opisane nieczytelnie nie będą oceniane. Wyniki 

Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora. 

Przystąpienie do konkursu wiąże się z wyrażeniem zgody  rodziców/opiekunów na przetwarzanie 

danych osobowych dziecka zawartej w odrębnej deklaracji w załączniku jak również biorących w nim 

udział nauczycieli katechetów. 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE KONKURSU 

 Dokładne informacje będą podane w późniejszym terminie na stronie internetowej WNK i WMODN 

Informacje – Anna Kamińska, WMODN ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 625 72 86 

lub 601 637 825 

 

Uwaga! 

Otrzymane nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną. 
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Załącznik:  

                                                                                     .......................... dn. ............... 

                          (miejscowość)  

(pieczątka szkoły)        

 

 

P R O T O K Ó Ł 

 Dnia ................................  roku odbył się etap  szkolny Konkursu (wiedzy, plastycznego,  

prezentacji multimedialnej) Diecezji Elbląskiej dla uczniów szkół podstawowych. 

W konkursie wzięło udział  ......................... uczniów. 

Do  etapu .............................................  diecezjalnego  zakwalifikowano ............( liczba)   

następujących  uczniów: 

 

                                                                            

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły                                                                          / pieczęć szkoły/   

  

  

Lp. Imię i nazwisko Klasa Nazwa i adres szkoły 
Suma 

punktów 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

      

      

  

Komisja oceniająca w składzie: Podpisy Komisji Oceniającej: 
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Część dla rodziców / opiekunów 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu 

Polski w dniu 13 marca 2018 r. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, 

którym jest Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej Elbląskiej i Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli danych osobowych mojego dziecka, uczestnika konkursu w celach określonych  

w Regulaminie Konkursu Diecezjalnego. Przyjmuję do wiadomości , że mogę w dowolnym momencie 

wycofać tę zgodę. Powyższa zgoda była wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 5 pkt 7 Dekretu. 

Wyrażam zgodę na opublikowanie imienia, nazwiska, klasy, szkoły, ilości zdobytych punktów pracy 

konkursowej mojego dziecka na stronie internetowej WNK i W-M ODN, w publikacjach, oraz na wystawie 

nagrodzonych prac plastycznych. 

 

 

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

 (miejscowość i data)                             Podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 
 


