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1. Informacje podstawowe: 

Organizatorem Konkursu Wiedzy Religijnej dla uczniów szkól gimnazjalnych jest Wydział Katechetyczny Kurii 

Diecezjalnej we Włocławku.Hasło konkursu brzmi: „I od tej godziny wziął Ją uczeń do siebie” (J 19,27)– 

Jan Paweł II nauczyciel zawierzenia Maryi. 

W Konkursie Wiedzy Religijnej mogą brać udział uczniowie gimnazjów terenu Diecezji Włocławskiej. 

Szkoła chcąca wziąć udział w konkursie musi zgłosić się przez wypełnienie formularza elektronicznego do  

15 grudnia 2016 r.  

 

2. Cele konkursu: 

 

2.1. Kształtowanie postawy ewangelicznej i misyjnej wśród młodzieży.  

2.2. Inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębienie własnej wiary. 

2.3. Przybliżenie wartości zawartych w nauczaniu Jana Pawła II. 

2.4. Ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości. 

 

3. Sposób przeprowadzenia konkursu: 

 Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: 

a. szkolnym –  pisemnie, trwa 45 min. 

b. dekanalnym – pisemnie, trwa 45 min. 

c. diecezjalnym – pisemna trwa 45 min.,  

Komisje konkursowe na poszczególnych etapach sprawdzają poprawność odpowiedzi na podstawie prze-

słanego przez Organizatora formularza poprawnych odpowiedzi.Za prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymu-

je ilość punktów zgodną z formularzem odpowiedzi.W pracach konkursowych uczestnicy udzielają odpowiedzi 

długopisem lub piórem.W przypadku poprawienia przez uczestnika odpowiedzi błędnej, odpowiedź prawidło-

wa zaznaczona powinna być w kółku. 

 

 Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej odbędzie się w następujących terminach: 

a. etap szkolny – 20 luty 2017 r.  

b. etap dekanalny – 26 kwietnia2017 r. 

c. etap diecezjalny – 07 czerwca 2017 r. 

Etap szkolny: 



a. Za przebieg etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele religii uczący w danej szkole. 

b. Nauczyciele religii w porozumieniu z Dyrekcją szkoły powołują trzyosobową Szkolną Komisję Konkurso-

wą.  

c. Do etapu dekanalnego kwalifikują się uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca. 

 

4. Literatura obowiązująca na poszczególne etap szkolny Konkursu Wiedzy Religijnej: 
 
Etap szkolny: 

 Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie - 13 maja 1982 roku 

 Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater, Część I.  
 

  
 

 


