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Regulamin 

V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej  

Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce 
(tekst jednolity ze zm. na rok szkolny 2011/2012) 

 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Konkurs Wiedzy Biblijnej (zwany dalej – Konkursem) jest organizowany przez Kościół 

Zielonoświątkowy w Polsce.  

2. Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Kościołem, jest 

wspólnotą autonomicznych zborów składających się z wiernych, którzy wyznają wiarę:  

 że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez 

Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary i życia,  

 w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego,  

 w synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z 

Marii Dziewicy; w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie 

w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale,  

 w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w Ewangelię, w chrzest i Wieczerzę 

Pańską,  

 w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów,  

 w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski,  

 w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej,  

 w zmartwychwstanie i życie wieczne.  

 

 

Rozdział 2 

Postanowienia szczegółowe 

 

§ 2 

Celem Konkursu Wiedzy Biblijnej jest:  

a) propagowanie treści Ewangelii,  

b) propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii,  

c) uświadamianie młodzieży wartości i potrzeby studiowania Słowa Bożego,  

d) poszerzanie współdziałania katechetów w kształceniu młodzieży,  

e) kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej,  

f) stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości współzawodnictwa w rozwijaniu swoich 

uzdolnień, a katechetom warunków twórczej pracy z młodzieżą,  

g) poszerzenie wiedzy i znajomości Pisma Świętego wśród dzieci i młodzieży.  
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§ 3. 

Struktura Konkursu 

 

1. Konkurs składa się z dwóch etapów: I (zborowy) i II (finałowy).  

2. Konkurs odbywa się na trzech poziomach edukacyjnych:  

a) podstawowym – klasy IV-VI,  

b) gimnazjalnym – klasy I-III  

c) ponadgimnazjalnym – klasy I-IV.  

3. W Konkursie może brać udział każdy uczeń szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej i 

szkoły ponadgimnazjalnej z klas określonych w pkt. 2. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się udział w Konkursie uczniów klas 3 szkoły podstawowej. 

 4. Uczestnicy rozwiązują trójczłonowy test (A, B, C) zawierający na każdym etapie 20 pytań 

otwartych, zamkniętych oraz cytatów do uzupełnienia dotyczących wiedzy biblijnej opartej na 

księgach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

5. Uczestnicy zebrani są w sali pod nadzorem:  

a) Komisji Konkursowej powołanej przez koordynatora służby katechetycznej w 

zborze lub innej placówce w I etapie, 

b) Centralnej Komisji Konkursowej w II etapie.  

6. Wymagana liczba punktów do zakwalifikowania się do II (finałowego) etapu będzie 

określona przez Centralną Komisję Konkursową po sprawdzeniu wszystkich prac z I 

(zborowego) etapu w terminie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.  

7. Każdy etap Konkursu odbywa się w tym samym terminie dla wszystkich zborów i innych 

placówek w Polsce.  

8. Listę finalistów i laureatów ogłasza Centralna Komisja Konkursowa.  

 

 

§ 4 

Centralna Komisja Konkursowa 

 

1. W skład Centralnej Komisji Konkursowej wchodzą:  

a) Główny Koordynator Konkursu – Katarzyna FANDREJEWSKA,  

b) członkowie – Aniela BURCHARDT, Małgorzata GŁAZ, Emilia GRZONKOWSKA, 

Paweł MIREK, Joanna ROSE, Michał M. STĘPIEŃ, Elwira ŚCIBOR-HEKSEL, 

Judyta TAŃCZYK, 

c) metodyk w zakresie pedagogiki religii - dr Elżbieta BEDNARZ,  

d) Rektor Warszawskiego Seminarium Teologicznego.  

2. Do kompetencji Centralnej Komisji Konkursowej należy: 

a) ustalenie zakresu materiału na dany rok szkolny, 

b) ustalenie terminarza Konkursu, 

c) nadzorowanie przebiegu I i II etapu Konkursu, a w szczególności:  

a. opracowanie pytań konkursowych dla I i II etapu Konkursu,  

b. sprawdzenie prac konkursowych z I i II etapu Konkursu,  
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c. ustalenie wymaganej ilość punktów dla zakwalifikowania się do II etapu 

finałowego, 

d. ogłoszenie laureatów Konkursu. 

 

 

§ 5 

Przebieg I etapu 

 

1. Koordynator służby katechetycznej (lub inna upoważniona osoba) w zborze lub innej 

placówce zgłasza akces do udziału w Konkursie w terminie określonym w Załączniku nr 2 

do niniejszego Regulaminu.  

2.  I etap Konkursu przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez koordynatora służby 

katechetycznej w zborze lub innej placówce biorącej udział w Konkursie. 

3. Jeżeli w którymś ze zborów nie jest organizowany Konkurs, uczeń może przystąpić do 

Konkursu w innym zborze. 

4. Konkurs może przeprowadzić koordynator służby katechetycznej z innego zboru lub innej 

placówki. 

5. I etap Konkursu trwa 60 minut, w tym czasie uczeń rozwiązuje test w warunkach 

kontrolowanych przez Komisję Konkursową.  

6. W przypadku przystąpienia do I etapu Konkursu uczniów z dysleksją dopuszcza się 

wydłużenie czasu o 30 minut na podstawie aktualnego orzeczenia lub opinii o stwierdzonej 

dysleksji. Informację o wydłużeniu czasu należy dołączyć do protokołu z przeprowadzenia I 

etapu. 

7. Test jest sprawdzany przez Komisję Konkursową. 

8.  Po przeprowadzeniu I etapu Konkursu Komisja Konkursowa sporządza protokół (wzór 

protokołu do pobrania ze strony www.katechetyka.pl). 

9. W terminie określonym w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu Komisja 

Konkursowa przesyła do Centralnej Komisji Konkursowej: 

a) w wersji elektronicznej z potwierdzeniem odbioru: protokoły z przeprowadzenia I 

etapu Konkursu, 

b) w wersji papierowej: oryginały testów z uzyskaną liczbą punktów powyżej 50% 

maksymalnej liczby punktów. 

  

 

§ 6 

Przebieg II etapu 

 

1. II etap Konkursu przeprowadza i ogłasza wyniki Konkursu Centralna Komisja 

Konkursowa.  

2. II etap Konkursu trwa 90 minut, w tym czasie uczeń rozwiązuje test w warunkach 

kontrolowanych przez Centralną Komisję Konkursową 

3. W przypadku przystąpienia do II etapu Konkursu uczniów z dysleksją dopuszcza się 

wydłużenie czasu o 30 min. W tym celu należy dostarczyć Centralnej Komisji Konkursowej 

kopię aktualnego orzeczenia lub opinii o stwierdzonej dysleksji. 

http://www.katechetyka.pl/
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4. Laureatami zostaje 5 uczniów z najwyższym wynikiem na każdym etapie edukacyjnym.  

 

 

§ 7 

Odwołania 

 

1. Dopuszcza się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, złożenie odwołania od wyniku 

ustalonego w II etapie Konkursu do Komisji Odwoławczej. 

2. Odwołanie powinno być złożone niezwłocznie po ogłoszeniu wyników II etapu. 

3. Odwołanie powinno mieć formę pisemną i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. 

6. W skład Komisji Odwoławczej wchodzą:  

a) członkowie Centralnej Komisji Konkursowej – Małgorzata GŁAZ, Michał M. 

STĘPIEŃ 

b) metodyk w zakresie pedagogiki religii – dr Elżbieta BEDNARZ. 

7. Do kompetencji Komisji Odwoławczej należy: 

a) ustalenie zasadności złożonego odwołania, 

b) ponowne sprawdzenie testów, 

c) ustalenie ostatecznego wyniku testu. 

  

 

§ 8 

Nagrody 

 

1. Laureaci I i II etapu otrzymują nagrody rzeczowe.  

2. Nagrody za udział w I etapie zapewniają zbory lub inne placówki we własnym zakresie. 

3. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymują pamiątkowy dyplom uczestnictwa. 

 

 

§ 9 

Zakres materiału 

 

1. Zakres materiału na dany rok szkolny określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2. Obowiązującym przekładem tekstu Pisma Świętego jest Pismo Święte Starego i Nowego 

Testamentu wydane przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne w Warszawie.  

 

 

§ 10 

Zalecenia 

 

Wskazane jest, aby w zborach powstawały Zborowe Kręgi Biblijne, jako zajęcia pozalekcyjne 

przygotowujące do udziału w Konkursie.  
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce 

  

Zakres materiału na rok szkolny 2011/2012 
 

 

W roku szkolnym 2011/2012 zakłada się przygotowanie testów konkursowych I i II 

etapu Konkursu dla wszystkich poziomów edukacyjnych według następujących ksiąg 

biblijnych:  

1) Księga Rut – cała, 

2) Księga Ezdrasza – cała z pominięciem następujących części: Ezd 2:3-70, Ezd 8:1-14, 

Ezd 10:18-44, 

3) Księga Nehemiasza – cała z pominięciem następujących części: Ne 3:1-32, Ne 7:8-72, 

Ne 10:2-28, Ne 11:25-36, Ne 12:1-26, 

4) Księga Estery – cała.  

 

 



 

6 

 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 

Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce 

  

Terminarz Konkursu na rok szkolny 2011/2012 

 
Do 30 listopada 2011 Zgłoszenie udziału w Konkursie przesłane na adres: 

aburchardt@wp.pl (w temacie prosimy o wpisanie: Zgłoszenie na 

Konkurs Wiedzy Biblijnej) 

lub w wyjątkowych przypadkach 

Aniela BURCHARDT  

ul. Pelikana 4 

86-005 Murowaniec 

Formularz zgłoszeniowy (dla wszystkich poziomów edukacyjnych) 

do pobrania na stronie www.katechetyka.pl. 

 

7 stycznia 2012, 

godz. 10.00 

Komisja Konkursowa powołana przez koordynatora służby 

katechetycznej zboru lub innej placówki przeprowadza I etap 

Konkursu. 

 

Do 14 stycznia 2012 Komisja Konkursowa przesyła: 

1) w wersji elektronicznej z potwierdzeniem odbioru: protokoły z 

przeprowadzenia I etapu Konkursu, oddzielnie dla każdego poziomu 

na adres: 

a) szkoła podstawowa: aburchard@wp.pl 

b) szkoła gimnazjalna: gosiaglaz@o2.pl 

c) szkoła ponadgimnazjalna: m.stepien@onet.pl 

2) w wersji papierowej: oryginały testów z uzyskaną liczbą punktów 

powyżej 50% maksymalnej liczby punktów, oddzielnie dla każdego 

poziomu na adres: 

   a) szkoła podstawowa: 

Aniela BURCHARDT  

ul. Pelikana 4 

86-005 Murowaniec  

   b) szkoła gimnazjalna: 

Małgorzata GŁAZ  

Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Łodzi  

ul. Jaracza 95/97 

90-244 Łódź 

 

 

 

  

mailto:aburchardt@wp.pl
http://www.katechetyka.pl/
mailto:aburchard@wp.pl
mailto:gosiaglaz@o2.pl
mailto:m.stepien@onet.pl
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   c) szkoła ponadgimnazjalna: 

Michał M. STĘPIEŃ 

I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów 

ul. Waliców 25 

00-865 Warszawa 

 

Koordynator zachowuje: 

   1) oryginały protokołów, 

   2) kopie testów. 

Wzory protokołów do pobrania ze strony www.katechetyka.pl. 

 

Do 14 lutego 2012 Centralna Komisji Konkursowa weryfikuje i zatwierdza punkty 

przyznane w I etapie przez Komisje Konkursowe i podaje listę uczniów 

zakwalifikowanych do II etapu Konkursu.  

Lista zostanie ogłoszona na stronie www.katechetyka.pl. 

 

10 marca 2012,  

godz. 11.00 

Centralna Komisja Konkursowa przeprowadza w Warszawie II etap 

Konkursu.  

Szczegóły przebiegu finału zostaną przesłane drogą elektroniczną do 

zborów. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się tego 

samego dnia. 

 

 

  

 

http://www.katechetyka.pl/
http://www.katechetyka.pl/

