
 

 

 

 

 

 

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Poznaniu  

„Na przełaj przez Poznań” 
pod honorowym patronatem: 

Rady Osiedla Wilda, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, Związku Literatów Polskich 

oraz 

 spotkanie autorskie z gościem specjalnym Mają Rausch: 

przewodniczką miejską, pisarką, laureatką konkursu literackiego „Poznań - miasto to powieść" 

 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

1. Organizator:  

Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte 

Cassino ul. Prądzyńskiego 53, Poznań.  

2. Cele: 

 Pogłębianie wiedzy o swoim mieście.  

 Rozwijanie zainteresowania zamieszkiwanym regionem, jego historią i dziedzictwem 

kulturowym.  

 Wzmacnianie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zamieszkania. 

3. Uczestnicy: 

Uczniowie klas 4 – 6. Każda szkoła może wytypować jednego lub dwóch uczestników.  

4. Zakres merytoryczny: 

 Uczestnicy rozwiążą test, z różnorodną formułą zadaniową. Czas na rozwiązanie –  

45 minut. 

 Zestaw zadań konkursowych oparty jest na zasobach wiedzy z zakresu:  

- najważniejsze wydarzenia i postacie związane z historią miasta,  

- zabytki, pomniki, place, rynki, ogrody, 

- najważniejsze obiekty kulturalne, sportowe, rekreacyjne, 

- stroje poznańskich Bambrów, 

- najważniejsze poznańskie legendy („O założeniu Poznania”, „O poznańskich 

koziołkach”, „O królu kruków”), 

- gwara miejska (słowniczek słów w załączniku), 

- ciekawostki o mieście (pierwszy…, pierwsza…, pierwsze). 

Proponowana bibliografia:  

- Łęcki W., Maluśkiewicz P.: Poznań od A do Z, 

- Plenzler A.: Legendy Poznania. 



 

 

5. Termin: czwartek 23 lutego 2023 r., godz. 9:00 w szkole Organizatora. 
6. Przebieg: 

 Powitanie. 

 Rozwiązywanie testu. 

 Podczas przerwy przeznaczonej na poprawę prac: 

- spotkanie autorskie z panią Mają Rausch - poznanianką o bamberskich korzeniach, 

absolwentką ASP w Poznaniu, przewodniczką miejską, pisarką, laureatką Konkursu 

Literackiego „Poznań - miasto to powieść” za książkę „Szachownica, czyli sztuka 

rozPoznania”, 

- obejrzenie wystawy pocztówek „Poznańskie podróże w czasie” z kolekcji pana 

Piotra Dukata, 

- poczęstunek. 

 Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. 

7. Zasady oceniania, nagrody: 

 Zadania będą oceniane według opracowanego przez Organizatora systemu punktacji. 

 W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów zostaną przyznane nagrody 

równorzędne. 

 Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają książki, związane tematycznie z miastem, 

wszyscy uczestnicy dyplomy, a nauczyciele pisemne podziękowania.  

8. Zgłoszenie uczestników:  

 W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dokładną nazwę szkoły. 

 Do zgłoszenia konieczne jest dołączenie skanu wypełnionego formularza RODO  

(w załączniku). Oryginały prosimy zabrać na konkurs. 

 Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: malgorzata.wajnor@op.pl do wtorku 

14 lutego 2023 r.  

9. Kontakt telefoniczny: 690 515 352. 

 

 

Organizatorzy: Małgorzata Wajnor, Renata Zientek, Piotr Dukat 
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