
Turniej Wiedzy o św. Janie Pawle II 

z okazji obchodów XXII Dnia Papieskiego w Puławach 

„BLASK PRAWDY - VERITATIS SPLENDOR” 

Zadanie dofinansowano z budżetów Województwa Lubelskiego, Powiatu Puławskiego i Miasta Puławy 

Cel turnieju: 

✓ Rozwijanie postaw koleżeńskich i współpracy w grupie; 

✓ Utrwalanie wiedzy o Janie Pawle II i jego nauczaniu; 

✓ Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o naukę Jana 

Pawła II;  

✓ Ukazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego i autorytetu dla młodzieży; 

✓ Budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża – Polaka;  

✓ Ukazanie świętości życia Jana Pawła;  

✓ Pielęgnowanie pamięci o świętym Janie Pawle II; 

Tematyka turnieju: 

a) Życiorys Świętego Jana Pawła II 

b) Pontyfikat Świętego Jana Pawła II 

c) Encyklika Veritatis Splendor 

Przebieg i szczegółowy regulamin konkursu:  

✓ Komisję konkursową powołuje Organizator. 

✓ Konkurs rozgrywany jest na zasadach turnieju. 

✓ Zawodnicy po naradzie udzielają wspólnej odpowiedzi. 

✓ W trakcie wykonywania zadań uczestnicy nie mogą korzystać z pomocy dydaktycznych 

i pomocy opiekuna. 

✓ Zadania i kryteria oceniania ustala Organizator przed konkursem.  

✓ Po ogłoszeniu wyników, werdykt jury nie podlega odwołaniu. 

Zasady uczestnictwa  

a) Turniej przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, klas IV-VIII oraz 

szkół ponadpodstawowych 

b) Każda szkoła może zgłosić do turnieju 3 osobowy zespół 

 



Miejsce nadsyłania zgłoszenia:  

Karty zgłoszenia przyjmowane są do dnia 7 października 2022 r. w POK „Dom Chemika” na portierni  

w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dzień Papieski 2022 – Turniej Wiedzy. 

Termin i miejsce turnieju: 

Turniej dla szkół podstawowych:  

Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach 12.10.2022 r. godz. 9.30 

Turniej dla szkół ponadpodstawowych: 

Zespół Szkół Technicznych w Puławach 11.10.2022 r. godz. 10.00 

  

Przebieg turnieju: 

Zasady ogólne 

1. Do turnieju przystępują drużyny 3 osobowe. 

2. Czas do namysłu i rozpoczęcia odpowiedzi wynosi 20 sekund.   

3. W przypadku złej odpowiedzi prowadzący podaje poprawną. 

4. Decyzja prowadzącego jest jednoznaczna, ostateczna i wiążąca dla uczestników. 

5. Każda drużyna otrzymuje trzy tzw. szanse. Zła odpowiedź lub brak odpowiedzi po upływie 

ustalonego czasu – to utrata szansy.  

I ETAP - rozpoczęcie gry 

Gracze mają po trzy szansę. Etap składa się z dwóch rund. Brak poprawnej odpowiedzi na trzy 

pytania powoduje odpadnięcie z gry. Za jedną złą odpowiedź lub jej brak - zawodnicy traci 

jedną szansę. 

II ETAP 

W tym etapie każdy z grających ma tyle szans, ile wyniósł z I Etapu. Uczestnicy po udzieleniu 

poprawnej odpowiedzi wskazują dowolnych zawodników do następnego pytania. Prowadzący 

rozpoczyna zadawanie pytań od pierwszych w kolejności zawodników. Jeśli nie udzielą oni 

dobrej odpowiedzi, tracą jedną szansę, a prowadzący zadaje kolejno następne pytania 

kolejnym graczom tak długo, aż padnie poprawna odpowiedź. Po udzieleniu dobrej 

odpowiedzi grający wskazują drużynę, która odpowiada na kolejne pytania.  W dalszym 

przebiegu etapu, jeżeli wskazana drużyna nie odpowie poprawnie - traci jedną szansę,  

a wskazują nadal gracze, który ostatni udzielił poprawnej odpowiedzi.  II Etap trwa do chwili, 

kiedy szanse zachowuje tylko trójka graczy. 

 

 



III ETAP – FINAŁ 

Trzy drużyny, które zachowały szanse przechodzą do III etapu. 

Każdy drużyna przed rozpoczęciem rozgrywki III etapu ma trzy szanse i tyle punktów, ile szans 

zachował po dwóch etapach. 

Trzy niepoprawne odpowiedzi lub ich brak - powodują odpadnięcie z gry (utrata trzech szans). 

W tym etapie pada najwyżej 25 pytań. 

Etap III dzieli się na dwie części: 

I Część 

Prowadzący zadaje pytania wszystkim drużynom. Kto pierwszy się zgłosi (naciśnie przycisk) i 

poprawnie odpowie na pytanie, otrzymuje 1 punkt. Zła odpowiedź lub jej brak po naciśnięciu 

przycisku – to strata szansy. Jeżeli żadna z drużyn nie zgłosi się do odpowiedzi w ciągu trzech 

sekund od momentu zadania pytania - wówczas nikt nie traci szansy. Grający, którzy pierwsi 

odpowiedzą na pytanie rozpoczynają drugą część tego etapu. 

II Część 

Drużyny mogą wskazywać innych graczy lub sami odpowiadać na pytania. Za dobrą odpowiedź 

otrzymują 1 punkt, a przy wskazaniu na siebie – 2 punkty i możliwość dalszego odpowiadania 

lub   wskazania dowolnej drużyny. Za błędną odpowiedź lub jej brak w ustalonym czasie 

następuje strata jednej szansy i nadal wskazują zawodnicy, który uprzednio udzielił dobrej 

odpowiedzi. W przypadku, gdy drużyna wskazała na siebie i nie odpowiedziała, prowadzący 

kieruje pytanie do wszystkich i odpowiada ten, kto pierwszy się zgłosi naciskając przycisk na 

swoim stanowisku. Jeżeli odpowiedź jest poprawna, ta drużyna, która jej udzieliła, ma znów 

możliwość wyboru - albo odpowiada sama, albo wskazuje innych zawodników. 

ZAKOŃCZENIE 

Zakończenie gry następuje w takich przypadkach: 

1. Zostaje jedna drużyna (pozostałe dwie odpadły na skutek utraty trzech szans) i ta 

wygrywa, bez względu na liczbę punktów.   

2. Kończy się pula 25 pytań. Zawodnikom dolicza się punkty za każdą zachowaną szansę.  

W ten sposób ustalony jest ostateczny wynik. Wygrywa ta drużyna, która zgromadziła więcej 

punktów. Jeżeli dwie lub trzy drużyny po skończeniu się pytań ma tę sama liczbę punktów, 

organizator zastrzega sobie prawo wyłonienia jednego zwycięzcy. 

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany lub modyfikacji przebiegu turnieju. 

 

 



Turniej Wiedzy o św. Janie Pawle II 

z okazji obchodów XXII Dnia Papieskiego w Puławach 

„Blask Prawdy” (Veritatis Splendor) 

październik 2022 r. 

 
Karta zgłoszenia 
 
 
Imię i nazwisko dziecka 
 

1. ...................................................................................................................................... 
 
2. ...................................................................................................................................... 
 
3. ...................................................................................................................................... 
 

Nazwa szkoły 
 
...........................................................................................................................  
 
 Adres i telefon Szkoły 
 
.................................................................................................................................. 
 
 Imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna tel. kontaktowy)  
 
..................................................................................................................................... 
 
 
 
 

........................................................ 
 

(Podpis opiekuna/katechety*) 

*podkreślić w przypadku katechetów 
 

 
 
 

 



Turniej Wiedzy o św. Janie Pawle II 

z okazji obchodów XXII Dnia Papieskiego w Puławach 

„Blask Prawdy” (Veritatis Splendor) 

październik 2022 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

(wypełnia rodzic w przypadku udziału dziecka w konkursie) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka przez Stowarzyszenie „Rodzina”, ul. 

Piramowicza 12, 24-100 Puławy, w celu uczestnictwa w Turnieju Wiedzy o św. Janie Pawle II  

„Blask Prawdy” (Veritatis Splendor) z okazji obchodów XXII Dnia Papieskiego w Puławach 

październik 2022 r. 

 

Zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotycząca ochrony danych osobowych  

w Stowarzyszeniu „Rodzina”,  zamieszczoną w klauzuli RODO. 

 

 

 

Data:..............................     

 

 

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

                                           (czytelne imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy) 

 

 

 

 

 


