
Regulamin Szkolnego Turnieju Wiedzy 

o Mitach dla klas V - VI 

w roku szkolnym   2019 / 2020  

 

 

Organizatorzy : nauczyciele j. polskiego. 

Cele konkursu 

 rozwijanie wśród uczniów szkoły podstawowej zainteresowania mitologią 

 popularyzowanie wiedzy o mitach greckich 

 wdrażanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych 

źródeł informacji 

 rozwijanie kreatywności 

 stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji 

 Zasady uczestnictwa 

 Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich chętnych uczniów z klas V – VI. 

Termin konkursu 

I etap- eliminacje klasowe- 1. poł. marca 2020r. 

II etap- turniej drużynowy- 1. poł. kwietnia 2020r. 

Przebieg konkursu 

Konkurs składa się z dwóch etapów.  

I etap - eliminacje klasowe 

W eliminacjach klasowych mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas V-VI. Podczas 

eliminacji wstępnych uczestnicy wykonują indywidualnie trzy zadania redakcyjne. 



1. Piszą list do wybranego bohatera mitów poznanych na j. polskim (temat listu zostanie podany 

przez nauczycieli na lekcjach j. polskiego). 

2. Układają krzyżówkę o tematyce mitologicznej ( mogą wykorzystać program Excel i znane 

techniki komputerowe) - co najmniej 10 haseł poprawnie sformułowanych i bezbłędnie 

zapisanych. 

3. Wykonują plakat o tematyce mitycznej dowolną techniką plastyczną.  

Głównym celem eliminacji jest wyłonienie 4-osobowych drużyn i ich liderów z każdej z klas. 

Punkty zostaną przydzielone zgodnie z opracowanymi  kryteriami, z którymi uczniowie zostaną 

na lekcjach j. polskiego. 

KRYTERIA OCENY ZADAŃ  ELIMINACYJNYCH 

Nr 

zadania 

Nazwa zadania Kryterium Liczba 

punktów 

1. Pisanie listu - zgodność pracy z tematem 

-znajomość adresata listu (nawiązanie do 

przygód, właściwa interpretacja postępowania) 

- poprawność językowa ( dopuszczalne 2 błędy 

językowe, bogate słownictwo, praca spójna i 

przejrzysta) 

- poprawność ortograficzna (dopuszczalne 2 

błędy) 

-poprawność interpunkcyjna ( dopuszczalne 3 

błędy) 

-poprawna kompozycja listu 

- długość pracy- minimum 15 zdań 

 

0-1 

0-2 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-1 

 

0-1 

0-2 

2. Opracowanie 

krzyżówki 

- co najmniej 10 haseł związanych z mitami 

-poprawne pod względem językowym i 

ortograficznym zapisanie objaśnień 

0-1 

0-1 

 

 

3.  Wykonanie 

plakatu 

- liczy się sam fakt wykonania pracy- ocena 

plakatów nastąpi w trakcie turnieju 

0 lub 2 

 

II etap- turniej drużynowy 

II etap konkursu będzie się składał z kilku rund. Wezmą w nim udział wyłonione w I etapie 

drużyny.  

Przebieg turnieju drużynowego 

I. Czynności wstępne 

1. Wysłuchanie nagrania piosenki Anny German "Eurydyki". 

2. Powitanie gości, publiczności oraz uczestników turnieju. 



3. Przedstawienie składu jury. 

4. Przedstawienie drużyn i zajęcie miejsc przy stolikach przygotowanych dla drużyn. 

II. Zadania turniejowe 

1. Pokaz rekwizytów związanych z treścią znanych mitów. Zadaniem drużyn jest podanie 

tytułów mitów, z którymi są związane eksponaty oraz nazwanie bóstw, które w nich występują. 

Odpowiedzi są zapisywane na specjalnych tabliczkach. Za każdą poprawną odpowiedź drużyna 

otrzymuje 1 punkt. 

2.Rozwiązywanie rebusów- można zdobyć po 1 punkcie za każdy odgadnięty rebus i po  

1 punkcie za poprawne zapisanie rozwiązania- w sumie od 0 do 6 punktów. 

3. Przekształcanie i uzupełnianie tekstu za pomocą znanych frazeologizmów pochodzenia 

mitycznego. Za każdy dobrze użyty frazeologizm drużyna otrzymuje 1 punkt. Błędne 

zastosowanie zwrotu lub wyrażenia będzie karane odjęciem 1 punktu, w sumie od 0 do 10 

punktów. 

4. Interpretacja głosowa wiersza L. Staffa "Odys" lub fragmentu utworu W Szymborskiej  

"Nad Styksem" . Można zdobyć od 0 do 7 punktów. 

KRYTERIA OCENY RECYTACJI 

- Interpretacja głosowa: tempo, przestankowanie, barwa głosu, intonacja- 0-2 punkty 

- Poprawność odczytu zgodna z oryginałem- 0-1 punkt 

- Oddanie nastroju utworu za pomocą głosu- 0-2 punkty 

- Ogólne wrażenia estetyczne- 0-2 punkty 

5. Quiz składający się z 5 pytań dla każdej drużyny. Pytania losują kolejno poszczególni 

członkowie drużyn. Po krótkim czasie przeznaczonym na konsultacje, każda drużyna czyta 

swoje pytania i odpowiada na nie. Można zdobyć od 0 do 5 punktów. 

6. Ocena plakatów przygotowanych na turniej. Głosuje publiczność wrzucając swój głos na 

najlepsze prace do przygotowanych puszek. Za powyższą konkurencję drużyny zdobywają od 

1 do 5 punktów, w zależności od tego, ile oddano głosów na ich plakaty. 

7. Układanie rymowanki ortograficznej utrwalającej pisownię wyrazów związanych  

z mitologią grecką z podanymi w czasie turnieju literami. Można zdobyć od 0 do 10 punktów. 

 Zwycięzcą turnieju zostaje drużyna, która  otrzyma łączną największą liczbę punktów. Relacja 

z przebiegu oraz wyniki turnieju zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz 

ogłoszone na apelu podsumowującym pracę szkoły w II semestrze. Członkowie zwycięskiej 

drużyny otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe. 


