SZKOŁA PODSTAWOWA NR 359
im. ZAWISZAKÓW PROPORCA „VICTORIA”
w WARSZAWIE ul. PROMIENISTA 12 A
tel/fax 22 8637304
www.promienista.waw.pl

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie !
Zapraszamy do udziału
w XXIII Warszawskim
Konkursie Mitologicznym,

który odbędzie się 13 maja 2020 r. (środa)
o godz. 9.30
w Szkole Podstawowej nr 359
przy ul. Promienistej 12a w Warszawie.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych.
Konkurs będzie obejmował tematykę mitologiczną na tle kultury starożytnej
Grecji oraz obecność mitologii w sztuce późniejszych wieków.
Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania młodzieży kulturą starożytnej
Grecji, stanowiącej jeden z filarów cywilizacji europejskiej oraz popularyzowanie
wiedzy na temat antyku.
Zgłoszenia do konkursu wraz z listą zakwalifikowanych uczniów w kategorii
KONKURS WIEDZY ( w kategorii grupowej : zespół – 3 osoby i 2 w kategorii
indywidualnej) oraz nazwiskiem nauczyciela - opiekuna, prosimy przesyłać na adres
e-mail: mitologia17@wp.pl

do 6 maja 2020 r.
W przypadku braku zgłoszenia szkoły,
uczniowie nie wezmą udziału w Konkursie!
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
p. Dariusz Mencel e-mail: mitologia17@wp.pl
Organizatorzy

Warszawa, styczeń 2020 r.
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Regulamin
XXII Warszawskiego
Konkursu Mitologicznego
1. Kategorie Konkursu:
Ikonkurs wiedzy: grupowo i indywidualnie
II- album
2. Przebieg konkursu.
I.
KATEGORIA- KONKURS WIEDZY odbędzie się w trzech etapach:
 I etap- wewnątrzszkolny, w terminie wyznaczonym przez szkołę ( najpóźniej
do 4.05.2020 r.), który ma na celu wyłonienie drużyny składającej się z 3
osób lub 2 osób w kategorii indywidualnej ( szczegóły pkt.6)
 II etap- międzyszkolny- półfinałowy- w kategorii grupowej, który odbędzie się 13.05.2020 r. –
godz. 9.30
- test sprawdzający wiedzę z zakresu mitologii i kultury starożytnej Grecji,
rozwiązywany przez każdego uczestnika konkursu,
- wyłonienie 5 zespołów z największą liczbą punktów ( łączna liczba punktów
wszystkich członków zespołu) - zakwalifikowanych do finału konkursu.
- finałowy- w kategorii indywidualnej- test sprawdzający wiedzę z zakresu
mitologii i kultury starożytnej Grecji, który ma za zadanie wyłonić laureatów 1, 2 i 3
miejsca.
 III etap- międzyszkolny- finałowy- w kategorii grupowej :
– 5 najlepszych zespołów: 20.05.2020 r.- godz. 9.00- 12.00,
- rozwiązywanie zestawów pytań wylosowanych przez przedstawiciela grupy,
- zestawy zawierają różne pytania o takim samym stopniu trudności,
- zwycięzcą zostaje ta drużyna, która w III etapie uzyskała największą liczbę
punktów,
- w przypadku remisu, dodatkowe pytania wyłaniają zwycięzcę.
II.

KATEGORIA- ALBUM.
Uczniowie wykonują indywidualnie album na temat:
 Ulubiony bohater mitologiczny.
Praca powinna mieć format A4, składać się z minimum 10 stron oraz powinna
być podpisana ( imię i nazwisko ucznia oraz nazwa szkoły).
Szkoła może zgłosić maksymalnie 2 prace w tej kategorii.
Termin nadsyłania prac : 13 maja 2020 r.
2. Zadania na etap szkolny przygotowywane są przez szkoły macierzyste.
3. Zadania konkursowe na etapy półfinałowy i finałowy przygotowywane są przez
organizatorów Konkursu.
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4. Wszystkie etapy Konkursu przeprowadzane są na podstawie zestawów zadań
opracowanych zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego. Zadania konkursowe
półfinału i finału ( kategoria indywidualna) mają charakter testów z pytaniami
zamkniętymi i otwartymi, a zadania finałowe ( w kategorii grupowej) będą miały formę
pytań otwartych ustnych i pisemnych.
5. Etap szkolny organizują i przeprowadzają szkolne komisje konkursowe powołane
przez dyrektorów szkół. Szkolne Komisje oceniają prace uczniów w oparciu o własne
kryteria i na podstawie osiągniętych wyników kwalifikują uczniów do udziału w
półfinale. Do półfinału konkursu przechodzi 3 uczniów- w przypadku kategorii grupowej
i maksymalnie 2 w kategorii indywidualnej.
6. Szkoła może zgłosić maksymalnie 5 uczniów w obu kategoriach ( np. 3 osoby w
kategorii grupowej i 1 - 2 os. w kategorii indywidualnej).
7. Uczniowie biorący udział w konkursie w kategorii grupowej są oceniani w półfinale
także indywidualnie.
8. Etap półfinałowy i finałowy organizuje i przeprowadza Komisja Konkursowa, w skład
której wchodzą nauczyciele – organizatorzy Konkursu.
9. Etap półfinałowy i finałowy KONKURSU WIEDZY ocenia Komisja Konkursowa
powołana przez organizatorów w dniu Konkursu. W skład Komisji wchodzą
organizatorzy oraz nauczyciele, którzy zgłoszą chęć udziału w jej pracach.
10. Prace w KATEGORII ALBUM ocenia Komisja Konkursowa złożona z nauczycieli
SP nr 359.( prace przed oceną są zakodowane).
11. Wyłonienie laureatów konkursu w kategorii indywidualnej- KONKURS WIEDZY
 3 najlepszych uczniów otrzymuje tytuł LAUREATA,
 uczniowie, którzy zajęli 4,5 i 6 miejsce, otrzymują wyróżnienie.
12. LAUREATAMI konkursu w kategorii grupowej- KONKURS WIEDZY- zostają
uczestnicy etapu finałowego konkursu, którzy zdobyli największą liczbę punktów,
zajmując odpowiednio : I, II, III miejsce. Drużyny, które zajęły IV i V miejsce zostają
finalistami i otrzymują wyróżnienia.
13. Wyłonienie laureatów konkursu w kategorii ALBUM :
 3 najlepszych uczniów otrzymuje tytuł LAUREATA,
 uczniowie, którzy zajęli 4 i 5 miejsce, otrzymują wyróżnienie.
14. Laureaci i finaliści oraz ich opiekunowie otrzymują dyplomy potwierdzające
uzyskane wyniki.
15. Uczniowie, którzy osiągnęli najwyższe wyniki otrzymują nagrody książkowe.
16. Szkoły, które osiągnęły najwyższe wyniki w rywalizacji grupowej w konkursie
wiedzy otrzymują pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.
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17. Dyplomy oraz nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania
Konkursu 20 maja 2020 r. o godz. 13.00, połączonego z wystawą najlepszych prac w
kategorii ALBUM.
18. Organizator nie wysyła dyplomów oraz nagród pocztą ( będą do odbioru w
sekretariacie szkoły w ciągu miesiąca od zakończenia konkursu) oraz nie zwraca prac
albumowych.
19. Zakres merytoryczny Konkursu.
Uczestników Konkursu obowiązuje znajomość:
 mitologii greckiej w stopniu wykraczającym poza program,
 mapy starożytnej Grecji,
 związków frazeologicznych związanych z mitologią,
 znaczenia słownictwa pochodzącego ze starożytnej Grecji,
 dokonań głównych twórców kultury greckiej w takich dziedzinach, jak:
literatura, teatr, filozofia, sztuka, historiografia,
 dokonań Greków w dziedzinie sportu,
 motywów mitologicznych występujących w sztuce wieków późniejszych.

Przygotowując się do konkursu, uczniowie mogą korzystać z różnorodnych źródeł
wiedzy: literatura, Internet.
Proponowana literatura:
1. Day M., 100 najważniejszych postaci mitologii klasycznej,
2. Dommermuth G., 50 najpiękniejszych mitów greckich,
3. Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej,
4. Ilska A., Ilski K., Mini encyklopedia: Mitologia antyczna,
5. Mała encyklopedia kultury antycznej,
6. Marciniak K., Mitologia grecka i rzymska,
7. Markowska W., Mity Greków i Rzymian,
8. Mitologie świata: starożytni Grecy, wyd. Rzeczpospolita.
9. Parandowski J., Mitologia,
10. Pietrzykowski M., Mitologia starożytnej Grecji,
11. Rachet G., Słownik cywilizacji greckiej,
12. Romanowska M., Słowniczek mitologii greckiej,
13. Schmidt J., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej,
14. Stankiewicz L., Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej,
15. Starbyła S., Mitologia grecka i rzymska,
16. Zamarovsky V., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej
oraz inne publikacje dotyczące mitologii i kultury starożytnej Grecji.
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XXIII WARSZAWSKI KONKURS MITOLOGICZNY
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Zgłaszamy do etapu międzyszkolnego następujących uczniów:
KONKURS WIEDZY-Kategoria grupowa:
1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
KONKURS WIEDZY -Kategoria indywidualna:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
ALBUM
1. ………………………………………
2. ……………………………………..
Szkoła .............................................................................................................
.........................................................................................................................
Adres...............................................................................................................
Telefon/fax……………………………………………………………..
e-mail………………………………………………………………….
Nauczyciel/e przygotowujący uczniów do konkursu:
...............................................................................................
Zgłaszam chęć sprawdzania prac w konkursie wiedzy ( II etap- półfinałowy- test
wiedzy):
TAK NIE
Uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń do 6.05.2020 r.
e-mail: mitologia17@wp.pl
adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 359 ul. Promienista 12a, 02-428 Warszawa.
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