
 

 

Regulamin                                                        

XII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY                                                                 

„Szlakiem polskich legend” 

1. Organizatorem  

XII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Szlakiem polskich legend” jest : 

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego 

 ul. Szyprów 3   80 – 335 Gdańsk 

Tel.: 58 557 98 22 

e-mail: sekretariat@sp89.edu.gdansk.pl 

2. Konkurs kierowany jest do wszystkich uczniów klas III szkoły 

podstawowej województwa pomorskiego. 

3. Cele konkursu: 

• Zachęcanie dzieci do pogłębiania wiedzy na temat legendarnych 

początków państwa polskiego. 

• Motywowanie uczniów do czytania legend. 

• Rozbudzanie zainteresowania motywami legendarnymi. 

• Popularyzacja literatury polskiej. 

• Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie oraz wykorzystania swojej 

wiedzy dla celów zespołu.  
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4. Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku przesyła regulamin do szkół 

województwa pomorskiego 9 stycznia 2023 r. 

5. Warunkiem zgłoszenia szkoły do konkursu jest wypełnienie dołączonego 

Zgłoszenia szkoły (załącznik nr 1) i odesłania go pocztą elektroniczną na 

adres szlakiempolskichlegend89@interia.pl 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 6 marca 2023 roku. 

6. Konkurs jest bezpłatny. 

7. Konkurs przebiega w trzech etapach: 

Terminy konkursów 

Ustala się trzy stopnie konkursu w następujących terminach: 

STOPIEŃ DATA MIEJSCE 

szkolny styczeń - luty 2023 roku Nauczyciele we własnym 

zakresie wyłaniają uczniów, 

którzy biorą udział                      

w pozostałych etapach                

(max 3 osoby ze szkoły). 

rejonowy 23 marca 2023 r. 

godz. 14.00 do 15.00 

Szkoła Podstawowa nr 89 

im. Tadeusza 

Mazowieckiego w 

Gdańsku, ul. Szyprów 3.  

wojewódzki 20 kwietnia 2023 r. 

godz. 14.00 – 15.30 

Szkoła Podstawowa nr 89 

im. Tadeusza 

Mazowieckiego w 

Gdańsku, ul. Szyprów 3.  

 

 

 

 

mailto:szlakiempolskichlegend89@interia.pl


I stopień – szkolny 

Etap szkolny konkursu przeprowadzają nauczyciele danej szkoły we własnym 

zakresie. Maksymalna liczba uczniów z danej szkoły – 3 osoby przechodzi do 

etapu rejonowego. 

Szkoła przeprowadza etap szkolny i potwierdza udział w II etapie w postaci 

karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać do dnia 6 marca 2023 r. drogą 

elektroniczną na adres: szlakiempolskichlegend89@interia.pl z dopiskiem:              

XII Wojewódzki Konkurs Wiedzy „Szlakiem polskich legend” . 

Karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie internetowej 

www.sp89.edu.gdansk.pl w załączniku do regulaminu. Kartę zgłoszenia należy 

wypełnić komputerowo lub drukowanymi literami. 

Osoby, które nie zostaną zgłoszone nie będą uwzględnione na liście 

uczestników. W razie uzasadnionej nieobecności wytypowanego ucznia można 

zastąpić go innym uczniem. 

II stopień - rejonowy 

• Etap rejonowy konkursu wiedzy „Szlakiem polskich legend” dla uczniów 

klas III odbędzie się 23 marca 2023 roku o godz.14.00 w Szkole 

Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku. 

Przewidywany czas zakończenia około 15.00. 

• Organizator przygotowuje zestaw zadań konkursowych. 

• Zestaw zadań konkursowych może składać się z zadań zamkniętych i 

otwartych sprawdzających wiedzę z zakresu podanych legend.  

• Każdy uczestnik konkursu samodzielnie rozwiązuje test wiedzy.  

• Czas rozwiązywania testu na stopniu rejonowym wynosi 45 minut. 

• Do III stopnia (wojewódzkiego) przechodzą uczniowie, którzy uzyskali 

co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania w eliminacjach 

rejonowych. 

• 28 marca 2023 roku wyniki II etapu (rejonowego) zostaną zamieszczone 

przez Organizatora Konkursu na stronie szkoły www.sp89.edu.gdansk.pl 
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III stopień – wojewódzki 

• Etap wojewódzki konkursu wiedzy „Szlakiem polskich legend” dla 

uczniów klas III odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. o godz.14.00 w Szkole 

Podstawowej nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku,                          

ul. Szyprów 3.  

• Organizator przygotowuje zestaw zadań konkursowych. 

• Zestaw zadań konkursowych może składać się z zadań zamkniętych i 

otwartych sprawdzających wiedzę z zakresu podanych legend.  

• Czas rozwiązywania zadań na stopniu wojewódzkim wynosi 60 minut. 

• Wyniki III etapu zostaną zamieszczone na stronie szkoły 

www.sp89.edu.gdansk.pl 25 kwietnia 2023 roku przez Organizatora 

Konkursu. 

• Zwycięzcy konkursu otrzymują tytuł „Laureata XII Wojewódzkiego 

Konkursu Wiedzy „Szlakiem polskich legend”. 

• Laureatami konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskają powyżej 90% 

poprawnych odpowiedzi. Pozostali uczestnicy, którzy uzyskają wynik od 

85% do 90% otrzymują wyróżnienie. 

• Testy rozwiązywane przez uczestników konkursu przechodzą na własność 

Organizatora. 

• Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Organizatora na podstawie art.13 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku. 

8. Zakres treści: 

Wanda Chotomska „Legendy polskie”: 

• „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”; 

• „Legenda o Popielu i Mysiej Wieży”  

• „Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy”; 
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• „Legenda o Warsie i Sawie”; 

• „Legenda o Bazyliszku”; 

Jerzy Samp – „Uczta Stulecia”: 

• „Stolemowe dary”  

• „Żaby i kruk”  

• „Legenda o poznańskich koziołkach” – ze strony internetowej 

http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/legendy/poznanlegenda-o-

koziolkach-z-ratuszowej-wiezy.html 

• „Legenda o Lajkoniku” – załącznik nr 3 

9. Postanowienia końcowe. 

O zmianach należy poinformować organizatora przynajmniej 3 dni przed 

terminem konkursu wojewódzkiego. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie oraz zmian 

terminu konkursu /wskutek przyczyn od niego niezależnych/.  

W sytuacji pandemicznej dopuszcza się przeprowadzenie etapu rejonowego i 

wojewódzkiego w formie internetowej. 

Wręczenie dyplomów i nagród laureatom konkursu odbędzie się na Gali 

Konkursów Wojewódzkich w siedzibie Organizatora w dniu 18 maja 2023 roku, 

godzina zostanie podana drogą mailową. 

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: 

Figurska Małgorzata 

Gulczyńska Hanna 

Karpiczenko Izabela 

Sabbo Katarzyna 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do Pani Małgorzaty Figurskiej 

telefon: 503 187 445 lub e-mail: mfigurska@interia.pl 
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