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     ZAPRASZA DO UDZIAŁU W: 

 

                                  IX  MIĘDZYSZKOLNYM 

Konkursie Mitologicznym 

   pod hasłem 
 

   „Z WIZYTĄ NA OLIMPIE”  
 

 
 

 
 
CELE konkursu: 

 
 

• Rozbudzanie zainteresowań uczniów mitologią i historią 

• Rozwijanie zainteresowań literackich 

• Stworzenie uczniom zdolnym możliwości zaprezentowania się 

• Integracja wiedzy historycznej i literackiej 

• Uczenie zdrowej rywalizacji  

• Wdrażanie do samodzielnego działania i myślenia  

• Wyłonienie ,,Mistrzów Znajomości Mitologii” oraz promocja młodych talentów. 

 

REGULAMIN konkursu: 

Założenia wstępne: 
    
Prawo do udziału w konkursie mają uczniowie klas IV, V, VI, VII i VIII szkół podstawowych 
z terenu miasta Rzeszowa. 
 
Konkurs przebiega w dwóch etapach:   
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Etap I (eliminacje szkolne) 
Nauczyciele przeprowadzają i poprawiają testy w swoich szkołach do dnia 10 kwietnia 
2019r.  Celem tych eliminacji jest wyłonienie Szkolnych Mistrzów Znajomości Mitologii – 2 
uczniów z każdej szkoły. 
Etap II (międzyszkolny) 
Biorą w nim udział Szkolni  Mistrzowie Znajomości Mitologii – 2 uczniów z każdej szkoły. 
Celem tego etapu jest wyłonienie Międzyszkolnych Mistrzów Znajomości Mitologii 
Zadania do II etapu przygotują organizatorzy konkursu.  

 
   Etap II odbędzie się 24 kwietnia  (środa) o godz.8.30 

1. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: sp17konkursy@gmail.com Szkoły 

Podstawowej nr 17 z dopiskiem: Konkurs mitologiczny do 19 kwietnia 2019 r.  

2. Lista zbiorcza powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasę, imię i nazwisko 
opiekuna. Na konkurs prosimy przynieść formularz ze zgodą na udział w konkursie 
i umieszczenie danych ucznia na stronie internetowej szkoły przy ogłaszaniu wyników 
konkursu (karta zgłoszenia). 

Nagrody: 
Zdobywca I miejsca otrzymuje tytuł ,,Mistrza Znajomości Mitologii ’’  dyplom, nagrodę 
i chwałę.  
Zdobywcy II i III miejsca otrzymują tytuły ,,Wicemistrzów Znajomości Mitologii” dyplomy  
i nagrody. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.  
 
 
Zalecana literatura do II etapu: 
- Jan Parandowski ,,Mitologia” rozdziały: 

• Narodziny świata 

• Bogowie olimpijscy /Zeus, Hera, Atena, Apollo, Hermes, Hefajstos, Afrodyta, 
Eros, Ares/ 

• Bogowie światła i powietrza – Helios, Wiatry/ 

• Bogowie ziemscy /Demeter, Dionizos, Pan, Asklepios/ 

• Królestwo piekieł /Hades, Styks, Charon, Orfeusz, Cerber/ 

• Postaci /Hypnos, Nike, Tanatos, Temida/ 

• Historia Heraklesa i jego prace 

• Dzieje Tezeusza 

• Mit o Syzyfie 

• Dedal i Ikar 

• Historia wojny trojańskiej 
- Podręcznik do historii dla klasy IV, V szkoły podstawowej, wydawnictwo  Nowa Era 
- Atlas Historyczny  „Od starożytności do współczesności ”, wydawnictwo  Nowa Era       
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                                                                                                       mgr Dariusz Janicki 

                                                                                                                              mgr Agata Napiórkowska 
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