FINAŁ IX KONKURSU BIBLIJNEGO
CHOJNICE, 21.04.2018
Miejsce
Aula Szkoły Podstawowej nr 1 im. Juliana Rydzkowskiego
Chojnice, ul. 31 stycznia 21/23 (naprzeciw McDonald’s)
Parking
Parking na Placu Emsdetten (wjazd przy ul. Okrężnej)
Z placu przechodzi się schodami prosto przez Stary Rynek i Bramę Człuchowską do szkoły.
Uwaga!
Parking dla samochodów, którymi przyjadą uczestnicy bezpłatny – warunek: koniecznie za szybą
samochodu kartka z napisem „KONKURS BIBLIJNY”
Program finału
10.00-10.30 Zgłoszenia uczestników (aula SP1)
10.30-11.30 Część pisemna (testy)
12.30
Ogłoszenie wyników części pisemnej
12.45-13.45 Część ustna (podziemia Kościoła Gimnazjalnego – kościół obok Bazyliki – Plac
Kościelny 5)
14.00
Nabożeństwo słowa Bożego (Bazylika Mniejsza)
Ogłoszenie wyników konkursu biblijnego i plastycznego
Finał składa się z części pisemnej, w którym bierze udział 64 uczniów kl. VII szkoły podstawowej i
klas gimnazjalnych oraz 59 uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych zakwalifikowanych po etapie
rejonowym.
Przedmiotem zmagań konkursowych na etapie finałowym są teksty dotyczące tematyki braterstwa,
które w regulaminie były przewidziane na trzech etapach konkursu odpowiednio dla klas VII szkoły
podstawowej i klas gimnazjalnych oraz klas IV-VI szkół podstawowych.
Po teście przewidziana jest część ustna konkursu, w której weźmie udział pięciu najlepszych
uczniów z części pisemnej, zarówno ze szkół podstawowych jak i gimnazjalnych.
Zgodnie z regulaminem konkursu dla szkół podstawowych (§ 4.3) „uczestnik etapu ustnego
prezentuje wypowiedź na temat: „«Jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem» (Ps 133,1).
Udowodnij prawdziwość tego stwierdzenia, wykorzystując biblijne teksty o braterstwie”. Uczeń w
czasie wypowiedzi nie może korzystać z materiałów ilustracyjnych. Czas wypowiedzi: do 5 minut.
Ocenie podlegać będzie umiejętność rozwiązania problemu postawionego w pytaniu (maksymalnie
3 punkty), poprawność rzeczowa wypowiedzi (maksymalnie 3 punkty), bogactwo języka
(maksymalnie 2 punkty) oraz poprawność językowa (maksymalnie 2 punkty). WKK ma prawo do
zadawania uczniowi pytań nawiązujących do jego wypowiedzi”.
Natomiast w przypadku uczniów gimnazjów regulamin stanowi (§ 4.3), iż „uczestnik etapu ustnego
rozwija jeden z podanych niżej pięciu tematów w oparciu o wybrane teksty biblijne wchodzące w
zakres konkursu na etapie diecezjalnym. Temat jest losowany przez ucznia przed częścią ustną
konkursu. Spis tematów:
(1) Co jest konieczne do przebaczenia siostrze/bratu?
(2) Warunki budowania relacji braterskich.

(3) Jezus jako przykład postawy braterskiej wobec ludzi.
(4) Lekcja braterstwa w przypowieściach Jezusa.
(5) O jakich trudnościach w budowaniu relacji braterskich dowiadujemy się z opowiadań Księgi
Rodzaju?
Czas wypowiedzi: do 5 minut.
Ocenie podlegać będzie umiejętność rozwiązania problemu postawionego w pytaniu (maksymalnie
3 punkty), poprawność rzeczowa wypowiedzi (maksymalnie 3 punkty), bogactwo języka
(maksymalnie 2 punkty) oraz poprawność językowa (maksymalnie 2 punkty). WKK ma prawo do
zadawania uczniowi pytań nawiązujących do jego wypowiedzi”.
Nagrody
• dyplomy dla uczestników
• nagrody książkowe dla uczniów zakwalifikowanych do części ustnej
• dla najlepszego ucznia na poziomie kl. VII szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi oraz dla
najlepszego ucznia na poziomie kl. IV-VI szkoły podstawowej wyjazd na obóz organizowany przez
Caritas Diecezji Pelplińskiej.
Po nabożeństwie w Bazylice katedralnej uczniowie otrzymają zaświadczenie o byciu laureatem (25
najlepszych uczniów na danym poziomie) lub finalistą (pozostali uczniowie) IX Konkursu
Biblijnego będącego konkursem kuratoryjnym. Zaświadczenie jest do przedstawienia odpowiednim
władzom oświatowym.
Tradycyjnie dla uczestników przewidziany jest poczęstunek w postaci herbaty i drożdżówek.
Dla uczestników możliwość zwiedzania zabytków Chojnic: BAZYLIKA ŚCIĘCIA ŚW. JANA
CHRZCIELA, Kościół Gimnazjalny (obok Bazyliki), wystawa w MUZEUM HISTORYCZNOETNOGRAFICZNE im. JULIANA RYDZKOWSKIEGO W CHOJNICACH z okazji 25-lecia
nadania tytułu bazyliki chojnickiej farze w trakcie sprawdzania testów oraz podczas części ustanej
finału. Szczegóły będą podane na miejscu.
Tradycyjnie dla uczestników przewidziany jest poczęstunek w postaci herbaty i drożdżówek.

