
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MŁODSZY BRAT BoskoMatu ZAPRASZA 

 

I. Organizatorzy: 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Katolickich 

w Sosnowcu 

ul. Mariacka 18 

www.katolik.sosnowiec.pl 

II. Cele konkursu: 

 popularyzowanie wiedzy polonistycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań 

polonistycznych uczniów, 

 stworzenie możliwości sprawdzenia własnego poziomu wiedzy i umiejętności, 

rywalizacji w dziedzinie języka polskiego, 

 promocja szkół, nauczycieli i uczniów biorących udział w konkursie. 

 

  



III. Tematyka: 

 Zakres materiału stanowi podstawa programowa nauczania języka polskiego w szkole 

podstawowej (dla klas VIII) oraz w szkole gimnazjalnej (dla klas III) – zadajemy 

pytania ambitne. 

 

IV. Terminy: 

Zgłoszenia uczniów należy dokonać do dnia 12 kwietnia 2019 r. - termin nieprzekraczalny!!! 

• wysyłając e-mail na adres gimkat@sosnowiec.opoka.org.pl 

• przynosząc je osobiście do siedziby naszej Szkoły - ul. Mariacka 18, Sosnowiec 

• odwiedzając nas w Dniu Otwartym Szkoły - 17 marca 2019 r. 

Konkurs odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w Zespole Szkół 

Katolickich w Sosnowcu. 

 

V. Zgłoszenie - załącznik 

 

VI. Miejsce: 

Zespół Szkół Katolickich ul. Mariacka 18, Sosnowiec 

Mapka dostępna na stronie www.katolik.sosnowiec.pl w zakładce KONTAKT. 

 

VII. Nagrody: 

Pierwsze, drugie i trzecie miejsce: przyjęcie do I klasy liceum ogólnokształcącego w 

Zespole Szkół Katolickich w Sosnowcu. 

Czwarte i piąte miejsce: atrakcyjne nagrody rzeczowe. 

 

VIII. REGULAMIN KONKURSU 

1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz 

III gimnazjów. 

2. Udział w konkursie jest dobrowolny. 

3. Opiekę nad uczestnikami konkursu - w czasie dojazdu i powrotu - obejmują rodzice 

lub opiekunowie. 

4. Uczniowie biorący udział w konkursie muszą mieć ze sobą legitymację szkolną lub 

inny dokument z aktualnym zdjęciem potwierdzający tożsamość. 

5. Uczniowie otrzymują do rozwiązania test w formie pytań zamkniętych i otwartych 

(krótkie wypowiedzi pisemne). 

mailto:gimkat@sosnowiec.opoka.org.pl?subject=Konkurs%20Boskomat
http://www.katolik.sosnowiec.pl/


6. Czas trwania konkursu - 60 minut. 

7. Kolejność i ilość rozwiązanych zadań jest dowolna. 

8. Treść zadań konkursowych wraz z poprawnymi rozwiązaniami pojawi się po 

przeprowadzeniu konkursu na stronie www.katolik.sosnowiec.pl. 

9. Wpisze się do nas ten uczestnik konkursu /lub kilku uczestników/, który uzyska 

największą ilość punktów w konkursie. 

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie naszego gimnazjum 

www.katolik.sosnowiec.pl do 9 maja 2019 r. 

11. Przykładowe zadania konkursowe są dostępne na stronie www.katolik.sosnowiec.pl  

w zakładce KONKURSY. 

12. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne. 

http://www.katolik.sosnowiec.pl/
http://www.katolik.sosnowiec.pl/
http://www.katolik-sosnowiec.tk/


ZGŁOSZENIE 
(proszę wypełnić drukowanymi literami): 

KONKURS BoskoPol 

1. Imię i nazwisko: 

…………………………………………………………………………… 

2. Klasa 

…………………………………………………………………………… 

3. Szkoła: 

…………………………………………………………………………… 

4. Adres szkoły; jej e-mail oraz numer telefonu: 

…………………………………………………………………………… 

5. Nauczyciel języka polskiego (imię i nazwisko): 

…………………………………………………………………………… 

6. Zgoda Rodzica/Opiekuna (data i podpis): 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie BoskoPol oraz na 

przetwarzanie przez organizatora konkursu (Zespól Szkół Katolickich w Sosnowcu) na 

zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mojego dziecka danych osobowych w związku z 

udziałem w konkursie. 

Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że: 

1. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby konkursu, 

2. dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem, a w 

szczególności w przypadku zwycięstwa, 

3. podanie danych jest dobrowolne, 

4. mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

5. potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu 

…………………………………………………………………………… 

 

 


