
„Nie ma takiego człowieka, który by nie kochał, 

ale cała rzecz w tym, co kocha”. 

Św. Augustyn 

Regulamin Szkolnego Konkursu o św. Augustynie

1.  Organizatorzy  konkurs:  I  Liceum  Ogólnokształcące  im.  M.  Kopernika  w  Żywcu,  Rada

Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Żywcu

2. Cele konkursu:

– popularyzacja wiedzy o życiu św. Augustyna,

– kształtowanie filozoficznych i teologicznych zainteresowań młodzieży, rozwijanie 

samodzielnego myślenia uczniów oraz formowanie ich wrażliwości poznawczej 

oraz moralnej,

– wspieranie utalentowanych uczniów,

– ukazywanie specyfiki problemów filozoficznych i ich odniesień do innych nauk 

oraz przedmiotów szkolnych,

– kształtowanie umiejętności integrowania wiedzy uzyskanej w edukacji szkolnej.

3. Założenia organizacyjne

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego 

im. M. Kopernika w Żywcu.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA 

(załącznik nr 1) do 13 grudnia br. Zgłoszenie należy przesłać do ks. Bartosza Łacka przez dziennik 

elektroniczny, wpisując w temacie wiadomości Konkurs o św. Augustynie.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony 16 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00-14.00 na platformie 

internetowej www.testportal.pl

4.   Na wskazany w zgłoszeniu do konkursu adres e-mail uczeń otrzyma link do testu. 

5. Konkurs będzie miał formę testu z odpowiedziami zamkniętymi.

6.Tematyka konkursu obejmuje wiedzę ze znajomości następujących tekstów:

– św. Augustyn, Wyznania (fragmenty) – tekst nr 1

– J. Wojtysiak, Wywiad ze św. Augustynem – tekst nr 2

– A. Woszczyk, Zło jako brak dobra. Prywacyjna teoria zła – tekst nr 3

– K. Hubaczak, Bóg kontra zło – tekst nr 4

– M. Dobrzeniecki, Bóg a zło – tekst nr 5



7. Zgłoszenie  do  konkursu  jest  jednoznaczne  ze  zgodą  na  przetwarzanie  danych  osobowych

i  upublicznienie  wizerunku.  Dane  osobowe  uczestników  zostaną  wykorzystane  wyłącznie  na

potrzeby organizacji  konkursu.  Administratorem danych jest I  Liceum Ogólnokształcące im. M.

Kopernika w Żywcu.

8.  O  uzyskanym  wyniku  procentowym  konkursu  uczeń  zostanie  poinformowany  zaraz  po

zakończeniu rozwiązywania testu.

9. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi 17 grudnia na stronie internetowej I Liceum Ogólnokształcącego

im. M. Kopernika w Żywcu.



Załącznik nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

IMIĘ I NAZWISKO ….........................................................................................................................

ADRES …............................................................................................................................................

KLASA ................................................................................................................................................

NUMER TELEFONU ….....................................................................................................................

 E-MAIL …..........................................................................................................................................

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

Podpis uczestnika 


