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Regulamin 

V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kaszubach  

„Kaszubski Wiec” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się coroczna edycja 
Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kaszubach – „Kaszubski Wiec”, zwanego 
dalej „Konkursem”. 

2. Pomysłodawcą i organizatorem V Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy                 
o Kaszubach  „Kaszubski Wiec” jest:  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Borkowie 
ul. Szkolna 2, Borkowo, 83-330 Żukowo 

tel.: 58 681 82 08,  e-mail: spborkowo@wp.pl 
(Józef Belgrau, dyrektor, nauczyciel historii i języków obcych) 

 

§2 

Warunki konkursu 

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych                       
z województwa pomorskiego. 

3. Uczeń chętny do wzięcia udziału w I etapie powinien zgłosić się do 
Nauczyciela języka kaszubskiego lub Dyrektora w swojej szkole. 

4. Konkurs składa się z następujących etapów:                                                         
etap I – eliminacje szkolne (do dnia 21 maja 2021 r.),                                      
etap II – pisemny test (w Borkowie, dnia 11 czerwca 2021 r., godz. 10.00),                  
etap III – ustny finał, quiz, (w Borkowie, dnia 11 czerwca 2021 r., godz. 12.00). 

 

§3 

Cele konkursu 

1. Sprawdzenie wiedzy uczniów szkół podstawowych z zakresu historii, literatury, 
geografii Kaszub oraz innych dziedzin wymienionych w Literaturze. 

2. Zachęcenie dzieci do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy            
o regionie, w którym mieszkają. 
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3. Przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego regionu. 

4. Uświadomienie potrzeby edukacji regionalnej i rozwijanie zainteresowań 
regionem kaszubskim. 

5. Umożliwienie uczestnikom udziału w pozytywnej rywalizacji oraz rozwijania 
swoich ambicji. 

6. Budowa pozytywnego wizerunku Kaszub. 

7. Stworzenie szansy zdobycia nagród oraz odczucia satysfakcji z wygranej. 

 

§4 

Organizacja i przebieg konkursu 

1. Organizacją i przebiegiem Konkursu zajmują się powołane w tym celu przez 
Organizatora Zespół Konkursowy i Komisja Konkursowa. 

2. Konkurs przebiega w trzech etapach: 

a)    Etap I  - szkolny 

 Formę eliminacji etapu szkolnego ustala komisja szkolna powołana 
przez Dyrektora szkoły. Dla potrzeb eliminacji szkolnych można 
wykorzystać „Test - pytania przykładowe” udostępnione na stronie 
szkoły. 

 Do etapu drugiego kwalifikuje się maksymalnie trzech uczniów ze 
szkoły. W szczególnych przypadkach Organizator może zakwalifikować 
większą liczbę uczestników.  

 Nazwiska, imiona  i klasy, do których uczęszczają zakwalifikowani 
uczniowie, szkoła przesyła na adres Organizatora w Borkowie w formie 
papierowej na adres: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w 
Borkowie, ul. Szkolna 2, Borkowo, 83-330 Żukowo lub e-mailem na 
adres: spborkowo@wp.pl  do dnia 7 czerwca 2021 r. 

b)  Etap II – przeprowadzony jest w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II          
w Borkowie. 

 Nad prawidłowym przebiegiem II etapu Konkursu czuwa Komisja 
Konkursowa. 

 Arkusz testowy składać się będzie z 60 pytań zamkniętych z czterema 
wariantami odpowiedzi, z których tylko jeden jest prawdziwy. 

 Pytania będą obejmowały treści zawarte w Literaturze wymienionej na 
końcu Regulaminu.  

 Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 min. 
 Po napisaniu przez uczestników testu nastąpi przerwa, podczas której 

Komisja Konkursowa sprawdzi testy. 
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 Do III etapu, tj. do finału, kwalifikuje się 7 osób, które uzyskały 
największą liczbę punktów z testu. Przy równej liczbie punktów liczba 
finalistów może być wyższa.   

 Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie i nie korzysta     
z żadnych niedozwolonych materiałów oraz środków łączności, w tym 
telefonów komórkowych. 

 c)  Etap III – przeprowadzony jest w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II       
w Borkowie, tego samego dnia co etap II. 

 Nad prawidłowym przebiegiem III etapu Konkursu czuwa Komisja 
Konkursowa. 

 W III etapie Konkursu obowiązuje ta sama literatura co w II etapie. 
 Każdy z finalistów losuje kolejno pytanie i odpowiada na nie. Czas na 

odpowiedź wynosi 1 minutę. Za w pełni poprawną odpowiedź uczestnik 
uzyskuje 2 punkty. 

 Każdy z finalistów odpowiada na 7 pytań. 
 Suma uzyskanych punktów wskaże poszczególne miejsca zajęte przez 

uczestników w tym zwycięzcę Konkursu. 
 Miejsca I, II i III przeznaczone są tylko dla 3 osób. W przypadku 

uzyskania tej samej liczby punktów następuje dodatkowe losowanie 
pytań i w konsekwencji wyłonienie 3 osób zajmujących 3 pierwsze 
miejsca.  
 

§5 

Postanowienia końcowe 

1. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają tym samym zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu i terminarzu 
konkursu. 

3. Każdy uczestnik wraz z przystąpieniem do Konkursu akceptuje warunki 
niniejszego Regulaminu. 

4. Organizator nie pokrywa kosztów przybycia do Borkowa uczestników 
Konkursu wraz z opiekunami.  

5. Z przebiegu Konkursu komisja sporządzi protokół. 

6. W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości Organizator prosi           
o kontakt tel. 58 681 82 08 lub drogą elektroniczną: spborkowo@wp.pl. 

7. Etap II i III, organizowany w szkole w Borkowie, przebiegać będzie w 
warunkach rygoru sanitarnego. 
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1. Symbole Kaszub - hymn, godło, flaga, nazwa i stolica Kaszub, Józef Belgrau, 

Borkowo 2017. 

2. Organizacje i instytucje kaszubskie - wybrane treści, Belgrau Józef, Borkowo 2017. 

3. Historia Kaszub - najważniejsze daty i wydarzenia, Belgrau Józef, Borkowo 2017. 

4. Geografia Kaszub – wybrane treści, Belgrau Józef, Borkowo 2017. 

5. Literatura kaszubska twórcy i najważniejsze dzieła, Belgrau Józef, Borkowie 2017. 

6. Sztuka ludowa Kaszub, Belgrau Józef, Borkowo 2017. 
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Materiały dostępne są na stronie internetowej szkoły   www.spborkowo.szkolna.net  

w zakładce Konkurs Kaszubski Wiec 

http://www.spborkowo.szkolna.net/

