
Wewnątrzszkolny konkurs wiedzy o Eucharystii 

Regulamin 

1. Organizatorem konkursu jest ks. Jakub Dzierżak, katecheta w Zespole Szkół 

im. ks. Mieczysława Lachora w Górnie. 

2. Termin konkursu: piątek, 3 czerwca 2022 r., godz. 8:40. 

3. Uczestnicy: uczniowie Zespołu Szkół w trzech kategoriach: 

 Klasy I-III 

 Klasy IV-VI 

 Klasy VII-VIII 

4. Cele konkursu: 

 pogłębienie zrozumienia, czym jest Eucharystia w życiu 

chrześcijanina, 

 dobre podsumowanie trzyletniego cyklu duszpasterskiego  

o Eucharystii, 

 zachęta do lepszego uczestnictwa we Mszy świętej. 

5. Forma konkursu: we wszystkich trzech kategoriach konkurs odbędzie się w 

formie pisemnej, która będzie miała charakter testu z pytaniami 

zamkniętymi oraz otwartymi. 

6. Zwycięzcami będą osoby, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.  

W przypadku remisu, przeprowadzony będzie etap ustny, w którym 

uczestnicy będą musieli odpowiadać na przemian na pytania, aż do 

wyłonienia zwycięzcy.  

7. Jako nagrody konkursowe przewidziane są: dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

8. Udział w konkursie traktuje się jako zgodę na publikację wyników oraz zdjęć 

z konkursu na stronie internetowej szkoły. 

9. Materiały do opanowania: 

 Klasy I-III: 

o  Materiały z prezentacji „Przewodnik po Mszy świętej”: 

https://view.genial.ly/5e9754c093176b0db05a27f5/presentation-

przewodnik-po-mszy-sw  

o  Filmiki z serii „Przewodnik po Mszy świętej”: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=epJ3zA39xsA  

2. https://www.youtube.com/watch?v=pjWju3mhx2o  

3. https://www.youtube.com/watch?v=8YadjXPTbqA  

4. https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4  

5. https://www.youtube.com/watch?v=dtEw-sqsYrE  
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6. https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE  

  Klasy IV-VI: 

o  Materiały z prezentacji „Przewodnik po Mszy świętej”: 

https://view.genial.ly/5e9754c093176b0db05a27f5/presentation-

przewodnik-po-mszy-sw 

o  Filmiki z serii „Przewodnik po Mszy świętej”: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=epJ3zA39xsA  

2. https://www.youtube.com/watch?v=pjWju3mhx2o  

3. https://www.youtube.com/watch?v=8YadjXPTbqA  

4. https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4  

5. https://www.youtube.com/watch?v=dtEw-sqsYrE  

6. https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE 

o  Materiały z prezentacji „Cuda eucharystyczne”: 

https://view.genial.ly/5faeb39972da7f14532dea16/presentation-

cuda-eucharystyczne  

o  Filmik „Eucharystia w życiu Marty Robin”: 

https://www.youtube.com/watch?v=qqBQ8i0Hgbg  

 Klasy VII-VIII: 

o  Filmiki z serii „Przewodnik po Mszy świętej”: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=epJ3zA39xsA  

2. https://www.youtube.com/watch?v=pjWju3mhx2o  

3. https://www.youtube.com/watch?v=8YadjXPTbqA  

4. https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4  

5. https://www.youtube.com/watch?v=dtEw-sqsYrE  

6. https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE 

o  Pytania z katechizmu „Youcat”: 

https://latinparishaleppo.org/wp-

content/uploads/2018/05/YOUCAT-pl.pdf  

Pytania nr 208-223 (strony w PDF: 118-128) 

 

ks. Jakub Dzierżak   
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