
REGULAMIN KONKURSU 
BIBLIJNA AKADEMIA NAJMŁODSZYCH 2021   -    2022 (BAN 2022) 

 
I. CELE: Pogłębienie wiedzy biblijnej i znajomości Pisma Świętego.  
II. ORGANIZATORZY: 
Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 
Katolicki Ośrodek Apostolatu Biblijnego. 
III. UCZESTNICY - uczniowie klas IV - VIII szkół podstawowych. 
 
IV. ZASADY ORGANIZACYJNE: 
1. Konkurs trwa w parafiach od 4 października 2021 roku (1. seria pytań) do 4 kwietnia 2022 
roku (20. seria pytań). Finał odbędzie się 14 maja 2022 roku w Kurii Metropolitalnej 
Warszawskiej. Konkurs ma charakter archidiecezjalny, chociaż realizowany jest w parafiach. 
Polega na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na pięć pytań testowych dotyczących 
znajomości tekstu Ewangelii przeznaczonej na daną niedzielę. 
2. W poniedziałki według poniższego terminarza będą wywieszane w gablocie religijnej (koło 
sali B 102) teksty niedzielnych Ewangelii i 5 pytań testowych.  
3. Podpisane przez siebie kartki z odpowiedziami dzieci oddają (najpóźniej do piątku) pani 
Anicie Wójcik według poniższego wzoru: 
Imię i nazwisko, klasa, numer serii pytań (jest 20 serii), odpowiedzi: np. 1 – a, 2 – d itp. 
4. Punkty za trafne odpowiedzi są systematycznie zliczane przez cały rok. W ten sposób tworzy 
się praktyczna lista uczestników Akademii. W przypadku większej liczby osób, które uzyskają 
maksymalnie 100 punktów, odbędzie się test sprawdzający, który będzie miał na celu 
wyłonienie 3 finalistów etapu szkolnego. 

 

Seria 
pytań 

Poniedziałek (daty wywieszania 
pytań testowych) 

 
 

 

1 4 października 
 Rozpoczęcie BAN 2022  

11 10 stycznia 2022  

2 11 października 12 17 stycznia 

3 18 października 13 24 stycznia 

4 25 października 14 21 lutego 

5 8 listopada 15 28 lutego 

6 15 listopada 16 7 marca 

7 22 listopada 17 14 marca 

8 29 listopada 18 21 marca 

9 6 grudnia 19 28 marca 

10 13 grudnia 20 4 kwietnia 
Ostatnia seria pytań.  

 
Koniec etapu szkolnego - 8 kwietnia - ostateczny termin przynoszenia odpowiedzi do ostatniej 
serii pytań.  
 
Finał szkolny - 15 kwietnia - ogłoszenie wyników 3 najlepszych uczestników. 
 
Finał i Gala finałowa odbędzie się w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej - sobota – 14 maja 
2022 – godz. 10.00 – 13.00. 
Podczas finału Laureaci piszą test z pytań, na które odpowiadali w ciągu roku szkolnego, 
następie test jest sprawdzany (pytania i odpowiedzi będą dostępne na stronie: www.koab.pl) 

http://www.koab.pl/

