
Chleb, który żywi i zachwyca (...)                            
poezja Mickiewicza....” 
                                        T. Różewicz 

 
 

XXV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS WIEDZY  

O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI  

ADAMA MICKIEWICZA 

 

 

 Serdecznie zapraszamy uczniów sądeckich szkół podstawowych do udziału 

w XXV Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Adama Mickiewicza, 

który odbędzie się 15 grudnia 2022 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym 

Sączu, przy ulicy Długosza 2. 

 

Konkurs będzie prowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: 

 klasy IV-VI godz. 8:30 

 klasy VII-VIII godz. 11:30 

 

  

Szkoła może zgłosić jeden dwuosobowy zespół  w każdej kategorii wiekowej. Drużyna po 

naradzie udziela odpowiedzi na pytania konkursowe lub wykonuje określone zadanie. 

Zgłoszenia pisemne przyjmuje sekretariat szkoły do dnia 09.12.2022 r. do godz. 14.00.   

Należy również przesłać zgłoszenie (w wyżej wymienionym terminie) drogą mailową na 

adres: repiatkowska@gmail.com (w polu temat proszę wpisać: zgłoszenie 2022). 

 

 

  W kategorii klas IV-VI komisja konkursowa oceniać będzie wiedzę z zakresu: 

 życiorys Adama Mickiewicza- biografia przesłana wraz z regulaminem oraz 

znajomość utworów poety: 

 bajki A. Mickiewicza: „Osieł i pies" , „Lis i kozieł", „Zając i żaba", „Koza, 

kózka i wilk", „Pies i wilk", „Przyjaciele", „Chłop i żmija" 

 ballady A. Mickiewicza: „Świtezianka”, „Świteź”, „Powrót taty”, „Pani 

Twardowska",  

  „Pan Tadeusz” księgi:  fragment księgi I- opis Soplicowa ( wersy23-72); 

fragment księgi IV- gra Wojskiego na rogu (wersy 660-707)  

 znajomość pomników A. Mickiewicza w Polsce 

 

   

 



 

 

 

 

W kategorii klas VII-VIII komisja konkursowa oceniać będzie wiedzę z zakresu: 

 życiorys Adama Mickiewicza- biografia przesłana wraz z regulaminem oraz  

 www. wikipedia.pl 

 znajomość utworów poety: 

 ballady A. Mickiewicza: „Świtezianka”, „Świteź”, „Powrót taty”, „Pani 

Twardowska" , „Trzech Budrysów", „Romantyczność", „Rybka", „Lilije",  

 „Pan Tadeusz” księga I, księga II, księga III 

 „Dziady cz. II” 

 film „Pan Tadeusz”- reż. Andrzej Wajda 

 znajomość pomników A. Mickiewicza w Polsce i innych krajach europejskich. 

 

 

 

 

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu konkursu. 
 

  

                                                                                                      Organizatorki:  

 

Renata Kaczmarska 

                                                                                                        Renata Piątkowska 

                  Anna Motyka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


