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Regulamin  

Powiatowy Konkurs Mitologiczny 2022 
 

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie. 

2. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych  

powiatu gryfińskiego. 

3. Tegoroczny Konkurs będzie poświęcony najsłynniejszemu, mitycznemu herosowi 

Herkulesowi i składa się z dwóch etapów: 

1) I etap – eliminacje szkolne; 

2) II etap – finał  w ZSP w Chojnie. 

 

Organizacja I etapu konkursu: 

 

1. Eliminacje do II etapu powinny odbyć  się w szkole macierzystej. 

2. W wyniku eliminacji zostaje wyłoniona drużyna 3-osobowa, reprezentująca szkołę 

w finale. 

  

Organizacja II etapu konkursu: 

 

Finał Powiatowego Konkursu Mitologicznego odbędzie  się 26 maja 2022 r., w sali 

konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w  Chojnie. 

Początek konkursu o godz. 10:00 

 

II etap składa się z czterech rund : 

 

Pierwsza runda – tajemniczy przedmiot 

 

Drużyny przynoszą na konkurs własnoręcznie wykonany przedmiot lub jego przedstawienie 

graficzne (zdjęcie, rysunek w dużym formacie np. A3). Podają trzy definicje, w których 

zawarte są informacje, do czego mógł on służyć. Zadaniem drużyny przeciwnej jest 

odpowiedź, która z tych definicji jest poprawna. Przedmiot powinien być bezpośrednio 

związany z mitem o Herkulesie. Konkurencja odbywa się pod nadzorem osoby prowadzącej, 

która przeprowadza losowanie kolejności drużyn (kto komu przedstawia przedmiot).  

Za wykonanie przedmiotu i sformułowanie definicji będą przyznane dodatkowe punkty. 

 

Druga runda – kalambury 

 

1. Runda polega na odgadnięciu przez drużynę hasła, które jeden z uczestników grupy 

będzie rysował na planszy lub o nim opowiadał. Hasło może być  

z kategorii: postać, przedmiot, zwierzę, potwór mitologiczny, miejsce, zabytek, roślina 

itp. i będzie związane z mitem o Herkulesie. 

2. Uczestnik losuje hasło u  osoby prowadzącej. 

3. Jeżeli drużyna odgadnie hasło w pierwszych 30. sekundach wówczas otrzyma  

3 punkty, jeżeli w 30 następnych sekundach, otrzyma 2 punkty, natomiast jeżeli 

odgadnie dopiero w ciągu 1 minuty i 30 sekund otrzyma 1 punkt. Po upływie 1 minuty 

i 30 sekund  drużyna nie otrzymuje punktów. 
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4. Każda drużyna losuje przynajmniej  2 hasła  z mitologii. 

 

Trzecia runda – film o Herkulesie 

 

Drużyna rozpoznaje na podstawie wyemitowanego fragmentu  filmu lub kadru z filmu czego 

dotyczy scena i jakie motywy mitologiczne i postacie przedstawia. Dodatkowe punkty mogą 

być przyznane za rozpoznanie tytułu filmu, reżysera, nazwiska aktora,  roku premiery lub 

innej informacji bezpośrednio dotyczącej filmu. 

 

Czwarta runda – 12 prac Herkulesa 

                                         

Runda inspirowana będzie pracami herosa. Smutny,  że los  jest niesprawiedliwy, Herkules 

zaplanował działania charytatywne. Jakie prace mógłby wykonać gdyby żył współcześnie? 

Przygotuj krótką, kilkuminutową scenkę do zaprezentowania w trakcie konkursu. Osoba  

w roli Herkulesa powinna być przebrana w herosa. W tej części jurorzy oceniać będą 

pomysłowość, grę aktorską,  zachowanie zgodności postaci Herkulesa z wizerunkiem 

mitologicznym. 

 

Nagrody : 

 

Za zdobycie I miejsca przewidziane są nagrody rzeczowe, za II i III miejsce, dyplomy.  

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.  

Dyplomy imienne zostaną przesłane do szkół. 

 

Postanowienia końcowe : 

 

Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.  

W przypadku niewyłonienia zwycięzcy przewidziana jest dogrywka w formie pytań. 

Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt. 

W czasie konkursu przewidziana jest przerwa na poczęstunek. 

 

Potwierdzenie udziału w konkursie  należy przesłać na adres zsp1@zsp1chojna.pl  

do  10 maja 2022 r. 

Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. 

Informacje o konkursie znajdują się na stronie www.zsp1chojna.pl      

 

 

Proponowana literatura : 

- Jan Parandowski, Mitologia (dowolne wydanie) 

- Zygmunt Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian (dowolne wydanie) 

- Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW 1996 

- Lucyna Stankiewicz, Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 2008  

- Mitologie świata. Bogowie, przedstawienia, motywy. Praca zbiorowa, wydawnictwo  

   Olesiejuk. Wyd. I 1995 
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