
 

II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY „GDAŃSK W LEGENDZIE” 

DLA UCZNIÓW KLAS II - III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH    

 

Regulamin konkursu: 

1.Organizatorem II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Gdańsk w legendzie” jest Szkoła   

   Podstawowa nr 47 w Gdańsku. 

2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas II i III, którzy zostali wyłonieni w eliminacjach   

    szkolnych; dwie osoby z danej szkoły. 

3. Cele konkursu: 

 motywowanie uczniów do czytania legend, 

 rozbudzanie zainteresowania książką o tematyce regionalnej, 

 popularyzacja literatury regionalnej, 

 kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykorzystywania i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów, 

 pogłębianie więzi ze swoim środowiskiem i regionem, 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb czytelniczych. 

Zgłoszenia uczestników konkursu należy dokonać do 30 stycznia 2015 r. drogą elektroniczną na 

adres: malgorzatakowalska01@gmail.com Zgłoszenie powinno zawierać: imiona i nazwiska uczniów 

oraz nauczyciela, nazwę szkoły, adres e-mail do kontaktu. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze 

zgodą na publikowanie nazwisk oraz zdjęć na stronie internetowej SP nr 47. 

 Konkurs Wiedzy „Gdańsk w legendzie” dla uczniów klas II- III odbędzie się 15 kwietnia 2015 r. 

o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 47 w Gdańsku, ul. Reformacka 18. Testy oceniane będą przez  

Szkolną Komisję Konkursową (SKK) powołaną przez Dyrektora SP 47  

4. Zakres treści: 

Jerzy Samp „Legendy gdańskie” –  Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2000 

 „Stolemowe dary” 

 



 „Diabelski ślad na Żurawiu” 

 „Ferber Cerber ma trzy głowy” 

 „Jantarowe ślepia” 

  „Żaby i kruk” 

 „Prawdziwa przyjaźń” 

Andrzej Januszajtis „Legendy dawnego Gdańska” - Wydawnictwo „Marpress” ,Gdańsk 2005 

 „ Sen zduna” 

 „O chlebie, który zamienił się w kamień” 

Franciszek Fenikowski „Okręt w herbie” –wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Warszawa 2010 

 „O diable, który strzegł Bramy Wyżynnej” 

 „Zaklęte skrzypki Szymka Flisaka” 

Janusz Mamelski „Legendy kaszubskie” – Wydawnictwo Region, Gdynia 1998-2008 

 „Mikołajek nadmorski” 

 „Odmina i Otomin” 

Jerzy Samp „Gdańsk w baśniowej szacie” – Wydawnictwo „Marpress” Gdańsk 2012 

 „Komu diabeł mówi dobranoc” 

5.     Postanowienia końcowe. 

 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału w konkursie do 30.01. 2015 r. 

 Osoby, które nie zostaną zgłoszone nie będą uwzględnione na liście uczestników, 

 Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny, 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów, 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu, 

 Postanowienia jury są ostateczne i niepodważalne,   

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: 

                                                                                  B. Pieczka, M. Kowalska, M. Sowa 


