
VII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY                                                

DLA KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„Szlakiem polskich legend” 

Regulamin konkursu: 

1. Organizatorem VII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Szlakiem polskich 

legend” jest: 

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego 

ul. Szyprów 3 

80 – 335 Gdańsk 

Tel./ fax: 58 557 98 22 

e-mail: szkola@sp89.pl 

 

2. Konkurs kierowany jest do uczniów klas III Szkoły Podstawowej. 

3. Cele konkursu: 

 Zachęcanie dzieci do pogłębiania wiedzy na temat legendarnych 

początków państwa polskiego. 

 Motywowanie uczniów do czytania legend. 

 Rozbudzanie zainteresowania motywami legendarnymi. 

 Popularyzacja literatury polskiej. 

 Wyrabianie umiejętności współpracy w grupie oraz wykorzystania swojej 

wiedzy dla celów zespołu.  

4. Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku przesyła regulamin do szkół 

województwa pomorskiego 22 stycznia 2018 roku. 

5. Konkurs przebiega w dwóch etapach: 

I etap – szkolny 

Etap szkolny konkursu przeprowadzają nauczyciele danej szkoły. 

 Trzech najlepszych uczniów przechodzi do etapu wojewódzkiego. Wybrani 

uczniowie tworzą drużynę, która będzie reprezentować daną szkołę.  

Dana szkoła przeprowadza etap szkolny i potwierdza udział w II etapie            

w postaci karty zgłoszeniowej, którą należy przesłać do dnia 23 lutego 2018 roku 

drogą elektroniczną na adres szkola@sp89.pl z dopiskiem  

 VII Wojewódzki Konkurs „Szlakiem polskich legend” lub faxem 58 557-98-22. 

Karta zgłoszeniowa dostępna jest w załączniku do regulaminu. Prosimy 

skopiować ją, wypełnić i wysłać na adres szkoły. 

mailto:szkola@sp89.pl
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II etap – wojewódzki 

 Etap wojewódzki konkursu wiedzy „Szlakiem polskich legend” dla uczniów 

klas III odbędzie się 19 marca 2018 r. o godz. 13.30, w Szkole Podstawowej 

nr 89 im. Tadeusza Mazowieckiego w Gdańsku, ul. Szyprów 3.                                                                                             

Przewidywany czas zakończenia około 15.00. 

 Każdy uczestnik konkursu samodzielnie rozwiązuje test wiedzy.                     

Suma uzyskanych punktów /przez trzech uczestników tworzących drużynę/ 

jest wynikiem decydującym o zdobytym miejscu przez daną szkołę. 

 Nagroda indywidualna zostanie przyznana uczestnikowi, który zdobędzie 

największą ilość punktów w samodzielnie rozwiązanym teście. 

 W zależności od ilości zgłoszonych szkół regulamin może ulec zmianie. 

 Wyniki II etapu zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.sp89.pl                  

23 III 2018 roku. 

 Finaliści konkursu zostaną powiadomieni o terminie uroczystego wręczenia 

nagród (maj 2018 r.) 

 Testy rozwiązywane przez uczestników konkursu przechodzą na własność 

Organizatora. 

 Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie 

swoich danych osobowych przez Organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz.                                 

883 z 1997). 

6. Zakres treści: 

Wanda Chotomska „Legendy polskie”: 

 „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”; 

 „Legenda o Popielu i Mysiej Wieży”  

 „Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy”; 

 Legenda o Warsie i Sawie”; 

 Legenda o Bazyliszku”; 

Jerzy Samp – „Uczta Stulecia”: 

 „Stolemowe dary”  

 „Żaby i kruk”  

http://www.sp89.pl/


 Legenda o poznańskich koziołkach” – ze strony internetowej 

http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/legendy/poznanlegenda-o-

koziolkach-z-ratuszowej-wiezy.html 

  „Legenda o Lajkoniku” – załącznik nr 2 

 

 

7. Postanowienia końcowe. 

Warunkiem uczestnictwa w etapie wojewódzkim konkursu jest 

przeprowadzenie eliminacji szkolnych i zgłoszenie uczestników na druku 

zgłoszenia do dnia 23 lutego 2018 r.  

Osoby, które nie zostaną zgłoszone nie będą uwzględnione na liście 

uczestników. W razie uzasadnionej nieobecności wytypowanego ucznia można 

zastąpić go innym uczniem.  

O zmianach należy poinformować organizatora przynajmniej 3 dni przed 

terminem konkursu wojewódzkiego. 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie oraz zmian 

terminu konkursu /wskutek przyczyn od niego niezależnych/.  

 

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację konkursu: 

Figurska Małgorzata 

Gulczyńska Hanna 

Karpiczenko Izabela 

Sabbo Katarzyna 

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt do Pani Małgorzaty Figurskiej 

telefon: 503 187 445 lub e-mail: mfigurska@interia.pl 
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http://regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa/legendy/poznanlegenda-o-koziolkach-z-ratuszowej-wiezy.html


 

/Załącznik nr 1/ 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW  

VII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY                                                

DLA KLAS III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

„Szlakiem polskich legend” 

/prosimy wypełnić drukowanymi literami/ 

NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA 

1.  

2.  
3.  

IMIĘ I NAZWISKO 

NAUCZYCIELI 

PRZYGOTOWUJĄCYCH 

1.  
2.  

3.  

TELEFON KONTAKTOWY                 

I E-MAIL NAUCZYCIELI 

UCZNIÓW 

1.  
2.  
3.  

NAZWA I ADRES SZKOŁY  

 
TELEFON DO SZKOŁY,                 

ADRES E-MAIL 
 

 

 

……………………………..                        …………………………... 

pieczątka szkoły                                       podpis nauczyciela 

 

 

Kartę zgłoszenia prosimy przesłać e- mailem: na adres szkola@sp89.pl                            

z dopiskiem –VII Wojewódzki Konkurs „Szlakiem polskich legend”                                    

lub faxem 58 557-98-22. 

 

mailto:szkola@sp89.pl


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział                                                                                                  

w VII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy dla klas trzecich „Szlakiem polskich legend”                                       

przetwarzaniu danych osobowych i publikacji wizerunku oraz potwierdzenie akceptacji 

zapisów regulaminu  

 

Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że wyrażam zgodę na udział  

 

………………………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu 

 

…………                ……………………………………………………………………………. 

    Klasa                                                                                      Nazwa szkoły                        

 

w VII Wojewódzkim Konkursie Wiedzy dla klas trzecich „Szlakiem polskich legend”                                 

w bieżącym roku szkolnym oraz na przetwarzanie danych osobowych uczestnika/uczestniczki 

konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.                             

z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. administratorem danych i wizerunku jest Szkoła Podstawowa nr 89 w Gdańsku i dane te 

będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu. 

2. Rodzic/opiekun prawny ma prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. 

 

Oświadczam również, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem VII Wojewódzkiego 

Konkursu Wiedzy dla klas trzecich „Szlakiem polskich legend” i akceptuję jego zapisy. 

 

 

 

…………………..                …………………………………………………………. 
                    Data                                                                     Podpis Rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

 



/Załącznik nr 2/ 

                                           LEGENDA  O  LAJKONIKU 

 

Nawiązuje ona do tragicznych wydarzeń w historii Krakowa, mających miejsce          

w XIII w. Wiążą się one z koczowniczym ludem z dalekich stepów Mongolii – 

Tatarami. Po raz pierwszy pojawili się oni w Krakowie, bynajmniej nie                     

w pokojowych zamiarach, w 1241 r. Ich brawurowy rajd przez Małopolskę 

pozostawił ślady w postaci zniszczonych miast i wsi. Spośród nich Kraków 

ucierpiał bodaj najwięcej. Uległ prawie całkowitej zagładzie. Kolejne najazdy 

tatarskie były nie mniej niszczące. Skośnoocy wojownicy odziani w skóry                   

i dosiadający niewielkich krępych koni stali się postrachem krakowian. 

I oto któregoś czerwcowego wieczora 1287r. , czambuł tatarski, zupełnie nie 

zauważony przez miejskich strażników, zbliżał się do murów miejskich. Aby nie 

narażać się na walkę w nocy, Tatarzy postanowili rozbić swój obóz 

w nadwiślańskich zaroślach nieopodal podmiejskiej wsi zwanej Zwierzyniec.                              

Po chwili znużeni podróżą usnęli śniąc o bogactwach, które mieli zamiar zdobyć 

następnego dnia w Krakowie. Ich obecność w porę jednak zauważyli włóczkowie, 

których osada znajdowała się nieopodal na wiślanej piaszczystej łasze. Kim byli 

włóczkowie? Byli to rzeczni – wiślańscy żeglarze. Ich nazwę wywodzi się od 

tego, że galary płynące po Wiśle bądź spławiali w dół rzeki, bądź ciągnęli – 

włóczyli w górę, ku jej źródłom. Przyzwyczajeni do ciężkiej pracy nie ulękli się 

Tatarów. Uzbrojeni w ciężkie wiosła wpadli na śpiących wojowników 

azjatyckich, którzy w krótkim czasie ponieśli druzgoczącą klęskę. I wtedy 

włóczkom zaświtał w głowie dowcip. Ktoś powie – ciężki dowcip. Poprzebierali 

się w tatarskie stroje, twarze umazali sadzą z ogniska, dosiedli zdobycznych koni 

i wpadli niczym tajfun do Krakowa. Trudno doprawdy wyobrazić sobie 

przerażenie jakie wywołali swoim przybyciem. Po chwili paniki i popłochu 

włóczkowie zdjęli jednak swoje stroje i opowiedzieli  

o wydarzeniach mijającej nocy. Mieszczanie byli uratowani i uradowani. Rada 

miasta wydała na cześć włóczków wspaniałą ucztę, a gdy już beczki po 

znakomitym piwie świdnickim świeciły pustkami, burmistrz Krakowa ogłosił, że 

na pamiątkę tego wydarzenia raz do roku do miasta będzie wjeżdżał srogi chan 

tatarski na czele orszaku podkrakowskich włóczków. I tak tez się dzieje zawsze 

w octavę Bożego Ciała, czyli osiem dni po tym święcie. 

 

 

 

 

 


