
KONKURS MITOLOGICZNY 

DLA UCZNIÓW KLAS V 

„W ŚWIECIE MITÓW GRECKICH” 2020 
 

dla szkół m. Stołecznego Warszawy 

 

1.Organizator: 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 218 w Warszawie ul. Michała Kajki 80/82 

tel/fax 812 03 93, a odpowiedzialna za jego przebieg jest nauczycielka historii: Renata 

Sypniewska i nauczyciel j. polskiego Iwona Myrcha.  

Konkurs organizowany jest pod patronatem Wydziału Oświaty i Wychowania i został 

wpisany na listę konkursów, których wyniki są zamieszczane na świadectwie ukończenia 

klasy V. 

 

2. Konkurs obejmuje znajomość tekstów kultury wywodzących się z tradycji starożytnej 

kultury greckiej i klasycznych wątków literackich, klasycznych dzieł sztuki (malarstwa i 

rzeźby) oraz dzieł inspirowanych sztuką starożytnych Greków. 

 

3. Celem konkursu jest: 

 inspirowanie uczniów do poszerzania własnych umiejętności polonistycznych i 

rozwijanie twórczej aktywności 

 rozwijanie umiejętności językowych 

 poszerzanie zainteresowań kulturalno-literackich 

 pogłębianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji 

 pobudzanie twórczej aktywności uczniów 

 rozwijanie zainteresowań kulturą i sztuką 

 

4. Zasady uczestnictwa 

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V szkół podstawowych. 

 

5. Przebieg konkursu 

 

 Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: 

- konkurs plastyczny 

- konkurs wiedzy o mitach greckich 

 

 Konkurs wiedzy o mitach greckich przebiega w etapach. 

 

5. Formy konkursu 

 

 Konkurs plastyczny: 

 

Należy wykonać pracę dowolną techniką o tematyce zainspirowanej wątkami mitologicznymi 

związanymi z tematami wskazanymi w bibliografii konkursu.  

 

I etap - szkolny przeprowadzają nauczyciele w danej szkole. 

 

Nauczyciele zgłaszają trzy najlepsze prace uczniów z danej szkoły w terminie  

do 28 kwietnia 2020r. do SP nr 218. 

 

- każda praca powinna być obrazem wykonanym dowolną techniką  

na kartonie formatu A4 lub A3  

 



- tematem pracy jest ilustracja do wybranego mitu greckiego związanego z podaną bibliografią 

 

- każda praca powinna być opatrzona metryczką, która zawiera: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, 

nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem została wykonana. 

 

           Komisja konkursu wybiera laureatów według następujących kryteriów: 

 

- oryginalne, twórcze ujęcie tematu związanego z bibliografią konkursu, 

 

- samodzielność wykonania, 

 

- estetyka pracy. 

 

Wszystkie nadesłane prace są prezentowane na wystawie towarzyszącej finałowi konkursu 

wiedzy – 26 maja 2020r. 

 

Organizator nie zwraca prac konkursowych. 

 

 

 Konkurs wiedzy o mitach greckich: 

 

 

 Konkurs wiedzy przebiega w trzech etapach: 

 

 I etap – wewnątrzszkolny 

 

 II etap – międzyszkolny 

 

 III etap - finał 

 

 

W pierwszym etapie eliminacje szkolne przeprowadzają nauczyciele języka polskiego lub 

historii w poszczególnych szkołach.  

 

Do drugiego etapu nauczyciele zgłaszają drużynę złożoną z trzech uczniów, którzy uzyskali 

największą liczbę punktów w danej szkole.  

 

Termin zgłoszenia do II etapu konkursu wiedzy mija 20 marca 2020 roku. 

 

Drugi etap odbędzie się 28 kwietnia 2020r. w SP 218. Zgłoszeni uczniowie rozwiązują 

zespołowo test złożony z zadań otwartych i zamkniętych. 3 drużyny, które zdobędą najwyższe 

wyniki, przechodzą do trzeciego etapu konkursu - finału. 

 

Trzeci etap-finał konkursu odbędzie się 26 maja 2020r. o godz. 11.00 w  SP nr 218 

III etap polega na drużynowym rozwiązaniu zadań, które mają formę quizu i działań 

praktycznych: 

 

- rozpoznawanie postaci i tematów mitologicznych w prezentowanych dziełach sztuki  

- rozwiązanie krzyżówki 

- podawanie pochodzenia i znaczenia współczesnego związków frazeologicznych powstałych na 

podstawie mitów 

- przyporządkowanie bogom olimpijskim odpowiednich atrybutów 

- odegranie scenek dramowych do wybranych mitów z wykorzystaniem samodzielnie 

przygotowanych wcześniej rekwizytów i scenariuszy. 



- mityczne łamigłówki (zabawa w skojarzenia –związki między światem mitycznym a 

współczesnym) 

 

 

 

6. Czas trwania konkursu wiedzy: 

 

Etap I i II 

Konkurs trwa 45 minut + 10 minut sprawy organizacyjne 

 

Etap III 

Konkurs trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne 

 

Przekroczenie terminu zgłoszenia eliminuje uczestnika. 

 

Komisja nie zwraca prac konkursowych. 

 

 

7. Nagrody i wyróżnienia 

 

Laureatami konkursu wiedzy zostają drużyny uczniów z najlepszymi wynikami. 

 

Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy. 

 

 Nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie, dostaną specjalne zaświadczenia-

podziękowania.  

 

Uroczyste rozdanie nagród nastąpi 26 maja 2020roku podczas uroczystego finału konkursu. 

 

 

 8. Bibliografia konkursu „W świecie mitów greckich” 

 

Zalecana literatura: 

 

 

Nikos i Ares Chandziukolau, Ilustrowana księga mitów greckich, Wyd.Videograf II 

Encyklopedia szkolna- Mitologia Greków i Rzymian, Larousse, Polska  

Władysław Kopaliński  Słownik mitów i tradycji kultury, PWN 

Zygmunt Kubiak Mitologia Greków i Rzymian (dowolne wydanie) 

Wanda Markowska Mity Greków i Rzymian (dowolne wydanie) 

Jan Parandowski Mitologia – wierzenia i podania Greków i Rzymian (dowolne wydanie) 

Słownik Języka Polskiego T.1-3.PWN 

Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami pisowni i interpunkcji (dowolne 

wydanie) 

Stanisław Skorupka Słownik frazeologiczny języka polskiego (dowolne wydanie) 

Sztuka świata T.2-10, Wyd.Arkady 

Wielcy malarze. Ich życie, inspiracje i dzieło, Wyd. P. O. Polska Sp. z o.o. 

Mitologia. Mity i legendy świata, Wyd. PWN 

 

Zakres mitów do konkursu wiedzy oraz  konkursu plastycznego: 

 

- Bogowie olimpijscy 

- Królestwo świata podziemnego 

- Ród Tantalosa 

- Syzyf 



- Minos 

- Iksjon 

- Orfeusz i Eurydyka 

- Początki ludzkości 

 

 

Zalecane dzieła sztuki: 

 

Malarstwo: 

 

Botticelli di Sandro „Atena i centaur” 

Tycjan (Tiziano Vecelli ) „Bachus i Ariadna”, „Apollo i Marsjasz”,   

Ingrese Jean Auguste „ Zeus i Tetyda” 

Diego Velasques  „Kuźnia Wulkana” 

Pierro Pollaiudo „ Apollo i Dafne” 

                    Gustaw Moreau „ Edyp i Sfinks” 

Peter Paul Rubens „Orfeusz i Eurydyka” 

Gioacchino Assereto „Tantal” 

Jose Ribera „Iksjon” 

Pietro de Cortona „Cztery wieki liudzkości” 

Joachim Patenir „Przeprawa przez Styks” 

 

Rzeźba: 

 

Gian Lorenzo Bernini „Apollo i Dafne” 

Antonio Canova  „Amor i Psyche” 

 „ Narodziny Afrodyty” fragment płaskorzeźby „Tron Ludovisi” 

Praksyteles „Hermes z małym Dionizosem” 

Michał Anioł  „Bachus” 

Rzymskie kopie rzeźb Lizypa np. „ Eros napinający łuk” 

Rzymskie i hellenistyczne kopie rzeźb greckich np. „Ares” fragment „Tron Ludovisi”,  

Fidiasz „ Zeus Olimpijski”,  „ Atena Partenos” 

 

Ceramika: 

 

Krater koryncki: „Mityczna uczta” 

Krater attycki czarno figurowy: tzw. „Waza Francois” (przedstawia m.in. orszak bogów) 

Attycka amfora czarno figurowa z VI w. p.n.e „Syzyf toczący kamień” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„W ŚWIECIE MITÓW GRECKICH” 

Konkurs wiedzy o mitach greckich 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 

 

Karta zgłoszenia 

 

 

1.Nazwa szkoły……………………………………………………...... 

 

………………………………………………………………………… 

 

2.Adres: ………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………… 

 

3.Telefon i fax: ……………………………………………………….. 

 

4.Imiona i nazwiska uczniów zakwalifikowanych do II etapu oraz imiona i nazwiska nauczycieli 

uczących 

 

 

 

L

.

p

. 

Imię i nazwisko ucznia Imię i nazwisko 

nauczyciela 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK nr 2 

 

„ W świecie mitów greckich” – konkurs wiedzy 

 

 

……………………………………. 

imię i nazwisko uczestnika konkursu  

…………………………….. 

klasa  

…………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres szkoły  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na mój udział/ udział mojej córki/mojego syna/ (właściwe 

podkreślić) w konkursie warszawskim „ W świecie mitów greckich” organizowanych przez  

 Szkołę Podstawową nr 218 w Warszawie.  Znam i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu 

organizowanego w roku szkolnym  2019/2020.   

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej organizatora 

oraz w lokalnej prasie danych osobowych, wizerunku oraz wyników uzyskanych przez moją 

córkę/mojego syna w poszczególnych etapach konkursu. 

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez  Szkołę 

Podstawową nr 218 w Warszawie danych osobowych mojego dziecka / moich  w związku z 

udziałem w konkursie – zgodnie z art. 13 RODO. 

 

 

……….…………………...  ……..…………………………………….. 

 

(miejscowość, data)             (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ 

prawnego/-ych opiekuna/-ów) 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

  



INFORMACJA 

 

(adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ dorosłego uczestnika konkursu biorącego 

udział w konkursie …………….. ,,W świecie mitów greckich” w roku szkolnym 2019/2020). 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO): 

Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana: Szkoła Podstawowa nr 218 w 

Warszawie, ul. Michała Kajki 80/82, 04-621 Warszawa,   tel./fax  (22) 8120393, www.sp218.pl, 

www.facebook.com/anin218/ 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

udział w konkursie przedmiotowym Pani/Pana dziecka 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 

2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580) w związku ze zleceniem 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 

Dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana:  

- nie będą przekazywane do państw trzecich; 

- mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania: 

na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

- na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

- będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

 

Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:  

- prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia 

przetwarzania (art. 18);  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp218.pl/


ZAŁĄCZNIK nr 3 

 

„ W świecie mitów greckich” – konkurs plastyczny 

 

……………………………………. 

imię i nazwisko uczestnika konkursu  

…………………………….. 

klasa  

…………………………………………………………………………………… 

nazwa i adres szkoły  

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na mój udział/ udział mojej córki/mojego syna/ (właściwe 

podkreślić) w konkursie warszawskim  ,,W świecie mitów greckich” organizowanym przez 

Szkołę Podstawową nr 218 w Warszawie.  Znam i akceptuję zapisy Regulaminu konkursu 

organizowanego w roku szkolnym  2019/2020.   

W związku z powyższym wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej organizatora 

oraz w lokalnej prasie danych osobowych, wizerunku oraz wyników uzyskanych przez moją 

córkę/mojego syna w poszczególnych etapach konkursu. 

Oświadczam, że praca zgłoszona do konkursu jest wyłącznie autorstwa dziecka / mojego 

autorstwa  i wyrażam zgodę na jej rozpowszechnianie i publikację przez organizatora konkursu. 

Ponadto potwierdzam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Szkołę 

Podstawową nr 218 w Warszawie danych osobowych mojego dziecka / moich  w związku z 

udziałem w konkursie – zgodnie z art. 13 RODO. 

 

 

……….…………………...  ……..…………………………………….. 

 

(miejscowość, data)             (czytelnie imię i nazwisko rodzica/-ów/ 

prawnego/-ych opiekuna/-ów;  

                                                                                          lub pełnoletniego uczestnika) 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA 

 

(adresowana do rodzica/opiekuna prawnego dziecka/ dorosłego uczestnika konkursu biorącego 

udział w konkursie …………….. ,,W świecie mitów greckich” w roku szkolnym 2019/2020). 

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO): 

Administrator danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana: Szkoła Podstawowa nr 218 w 

Warszawie, ul. Michała Kajki 80/82, 04-621 Warszawa,   tel./fax  (22) 8120393, www.sp218.pl, 

www.facebook.com/anin218/  

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:  

udział w konkursie przedmiotowym Pani/Pana dziecka 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego  

na Administratorze wynikającego z Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z 

2009 r. Nr 126, poz. 1041, z 2014r. poz. 1290 oraz z 2017 r. poz. 1580) w związku ze zleceniem 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 

Dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Pani/Pana:  

- nie będą przekazywane do państw trzecich; 

- mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania: 

na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

- na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

- będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. 

 

Przysługujące Pani/Panu prawa na podstawie RODO:  

- prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15), do ich sprostowania (art. 16), ograniczenia 

przetwarzania (art. 18);  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Pani/Pana dziecka w konkursie.  

 

http://www.sp218.pl/

