
Regulamin konkursu  

Quiz Coolturalny 

 

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu organizuje wieloetapowy konkurs 

szkolny pt. Quiz Coolturalny. Zabawa jest adresowana do uczniów niniejszej szkoły. 
 

Cele konkursu: 

▫ rozbudzanie zainteresowań szeroko pojęta kultura, 
▫ rozwijanie wrażliwości artystycznej, 
▫ wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy własnej, 
▫ rozbudzenie zainteresowania własnym otoczeniem, dzielnicą, biblioteką, 
▫ promocja czytelnictwa wśród uczniów szkoły, 
▫ wykształcenie samodyscypliny i obowiązkowość u uczniów, 
▫ rozwijanie wśród uczniów umiejętności rywalizowania w duchu fair-play 
▫  wyłonienie jednego zwycięzcy z każdej grupy wiekowej. 

Uczestnicy: 

Uczniowie szkoły podstawowej nr 28 w Zabrzu w następujących przedziałach 

wiekowych: 

▪ klasy  I - III, 
▪ klasy  IV - VI, 
▪ klasy  VII - VIII. 

Zasady konkursu: 

1.  Zabawa składa się z 10 etapów, każdy etap zostanie zorganizowany w kolejnym 

miesiącu szkolny, od września do czerwca. Etap X odbędzie się wśród uczniów, 

których strata do liderów nie będzie większa niż 10 punktów. 
2. Zabawa będzie organizowana według niżej zamieszczonego harmonogramu: 

 

Etap konkursu:    

 

Data organizacji: 

 

I ETAP Wrzesień      

27.09.2019 r.    

 

II ETAP Październik 

 

 

25.10.2019 r. 

 

 

III ETAP Listopad 

 

 

29.11.2019 r.    

 

 

IV ETAP Grudzień 

 

 

19.12.2019 r.     . 

 

  



V ETAP Styczeń 

 

31.01.2020 r.    . 

 

 

VI ETAP Luty 

 

 

28.02.2020 r.     
  

 

VII ETAP Marzec 

 

 

27.03.2020 r. 

 

 

VIII ETAP Kwiecień 

 

 

17.04.2020 r. 

 

 

IX ETAP Maj 

 

 

29.05.2020 r. 

 

 

X ETAP Czerwiec 

 

 

5.06.2020 r.      

 

 

3. Chętni do wzięcia udziału w zabawie uczniowie przychodzą w wyznaczonym zgodnie 

z harmonogramem zabawy dniu do biblioteki szkolnej, samodzielnie wypełniają 

odpowiedni dla ich kategorii wiekowej quiz składający się z 10 pytań. Następnie, 

odpowiedzi zostają umieszczone w przygotowanym w tym celu pudełku. 
4. Punkty uzyskane na poszczególnych etapach sumują się, maksymalna ilość punktów 

to 100 a minimalna 0. 
5. Wygrywa uczestnik, który otrzyma największą liczbę punktów, przyznane będą 3 

nagrody odpowiednio w każdej kategorii wiekowej.  
6. W przypadku uzyskania przez uczestników tej samej liczby punktów  nastąpi 

dodatkowy etap, proces będzie powtarzany do otrzymania różnic w wynikach.  Na 

podstawie etapu dodatkowego wyłoniony zostanie zwycięzca i osoba wyróżniona. 
7. Tematy pytań dotyczą szeroko pojętej kultury zarówno w znaczeniu materialnym jak i 

niematerialnym np. literatura, sztuki plastyczne, muzyka, teatr, kino, historia, sport, 

regionalizm, tradycja, społeczeństwo itp. 
8. Nieobecni mogą wypełnić zaległe karty quizowe jeżeli ich nieobecność została 

usprawiedliwiona. 

 

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu. 

 

Organizator konkursu, 

Iwona Kwaśniak 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


