XVI WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY W KRĘGU MITÓW I
KULTURY ANTYCZNEJ
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza do wzięcia udziału w
wojewódzkim konkursie wiedzy. Tematyka konkursu obejmuje
wiadomości z zakresu mitologii i kultury antycznej.
DOKŁADNY ZAKRES TEMATYCZNY
grupa wiekowa: klasy V-VI:
•Mitologia grecka – rozdz.: Królestwo morza, Dzieje Tezeusza [w:] J.
Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian,
Wydawnictwo Puls
•Związki frazeologiczne, np: pięta Achillesa, koszula Dejaniry
•Początki cywilizacji starożytnych Greków (na podstawie prelekcji i
skrótów wykładów przygotowanych przez organizatora konkursu).
Literatura obowiązkowa
(wg przedstawionego zakresu tematycznego). Jan Parandowski, Mitologia.
Wierzenia i podania Greków i Rzymian,
Wydawnictwo Puls - wybrane rozdziały wskazane w dokładnym zakresie
tematycznym.
Literatura uzupełniająca i poszerzająca wiedzę:
Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Kazimierz Kumaniecki, Historia kultury starożytnej Grecji i Rzymu,
Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Jerzy Łanowski, ks. Marek Starowiejski, Literatura Grecji starożytnej,
Wydawnictwo Naukowe PWN Kultura materialna starożytnej Grecji,
(praca zbiorowa – pod redakcją Zofii Gansiniec), Wydawnictwo
Ossolineum
REGULAMIN KONKURSU - ORGANIZACJA
1.Organizatorem konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży,
patronem honorowym konkursu jest Instytut Filologii Klasycznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2.Konkurs będzie miał formę pisemną (test z pytaniami zamkniętymi i
otwartymi, zdaniami do uzupełnienia).
WARUNKI UCZESTNICTWA
1.W konkursie mogą brać udział uczniowie, którzy nie byli laureatami I, II,
III miejsca w poprzednich edycjach konkursu.
2. Uczestnicy konkursu obowiązkowo biorą udział w ilustrowanej prelekcji
przygotowującej do konkursu w wyznaczonym terminie.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest również terminowe przesłanie
zgłoszeń, wypełnienie dokumentacji i uiszczenie opłaty konkursowej (5
zł).
PRELEKCJE KONKURSOWE
1.Podczas prelekcji uczestnikom zostanie zaprezentowany temat związany
z początkami cywilizacji starożytnych Greków. Zagadnienia z mitologii
oraz związki frazeologiczne należy opracować samodzielnie.
2. Wykłady trwają ok. 1,5 h (z przerwą) i będą odbywały się w formie
stacjonarnej w filii SCKM -ul. Dietla 53.
3. Udział w wykładach stacjonarnych będzie podporządkowany reżimowi
sanitarnemu. Na prelekcję stacjonarną należy dostarczyć zgody rodziców,
wniosek, listę uczestników oraz opłatę konkursową (5zł).
Zainteresowani przystępują do testu wiedzy (etap szkolny), który odbędzie
się 25 listopada ( w czwartek) o godz. 7.10, w sali nr 15. Szkolny test
wiedzy obejmuje tylko literaturę obowiązkową konkursu. Do etapu
międzyszkolnego przejdzie 20 uczniów z najlepszymi wynikami z klas V i
VI. Organizatorem etapu szkolnego jest p. Agnieszka Krzan.
Proponowany termin etapu międzyszkolnego: 30.03.2022. (Główny
budynek SCKM – ul. Wietora 13)
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i organizacji konkursu, ze
względu na sytuację epidemiczną na terenie województwa małopolskiego.

