
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie 

zaprasza do udziału w teście wiedzy  

o biskupie Konstantynie Dominiku  

 

 

 

 



Regulamin 

1. Główne cele: 

- Zdobycie przez uczniów wiedzy o działaczu kaszubskim; 

- poznanie dziedzictwa kulturowego; 

- edukacja w zakresie historii kaszubskiej; 

- kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej jako postawy 

zaangażowania się w życie wspólnoty lokalnej. 

 

2. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie. 

Koordynatorami konkursu są: Ewa Lezner i Joanna Gołąbek. 

 

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VII Zespołu 

Szkolno -Przedszkolnego w Szemudzie, a w szczególności uczących się 

języka kaszubskiego. 

 

4. Warunki uczestnictwa: 

- Zgłoszenia dokonuje uczeń poprzez złożenie pisemnej deklaracji (patrz 

Załącznik nr 1) do 22 października 2021 r. 

- Test składa się z 17 pytań jednokrotnego wyboru. 

- Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania się do testu wiedzy o 

Biskupie Konstantynie Dominiku oraz w trakcie pisania musi posiadać 

długopis niezmazywalny. 

- W przypadku nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających 

przeprowadzenie konkursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo 

odwołania konkursu lub zmiany daty. 

- Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w powyższym 

regulaminie w szczególnych przypadkach. 

- Wszelkie zapytania odnośnie konkursu należy kierować do 

koordynatorów. 

 

5. Ocena i nagrody: 

- Odpowiedzi z przeprowadzonego testu zostaną ocenione przez jury w 

składzie powołanym przez organizatorów. 

- Wyłonione trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe 

natomiast wszyscy pozostali uczestnicy upominki. 

 

 



6. Termin:  

Test odbędzie się 29 października 2021 r. w sali 108 na godzinie lekcyjnej 

12.40-13.25. 

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu: 

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po sprawdzeniu wszystkich odpowiedzi. 

Wyniki zostaną umieszczone na tablicy znajdującej się na pierwszym 

piętrze przy sali językowej w budynku B. Wręczenie nagród odbędzie się 

dnia 10.11.2021 r. na apelu z okazji Dnia Niepodległości . 

 

 

 

Wszystkim uczestnikom, organizatorzy życzą prawidłowych odpowiedzi. 

 

 

 

                                                                                      Koordynatorzy konkursu: 

                                                                             Ewa Lezner i Joanna Gołąbek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO TESTU O BISKUPIE KONSTANTYNIE DOMINIKU 

 
DANE UCZESTNIKA KONKURSU:  

 

1. IMIĘ I NAZWISKO:  

 

………………………………………………….. 

2. KLASA: 

 

……………………………………………………. 

 

 


