
Regulamin  
XV Gminnego Turnieju Średniowiecznego 

o berło św. Jadwigi 
 

pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce 
 

Celem nadrzędnym konkursu jest propagowanie postaci świętej Jadwigi Królowej Polski  
 

1. Cele konkursu 
- poznanie sylwetki św. Jadwigi Królowej Polski, czasów jej współczesnych oraz wydarzeń 
historycznych za panowania pierwszych Jagiellonów; 
- rozwijanie współzawodnictwa, ambicji, koleżeństwa, współpracy i etycznego postępowania; 
- integracja dzieci i nauczycieli z terenu Gminy Dobczyce. 
 
2. Organizator konkursu  
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej Polski w Kornatce. 
 
3. Zakres konkursu 
Konkurs obejmował będzie: 
- konkurencje sprawnościowe; 
- konkurs wiedzy; 
- pokaz mody średniowiecznej 
 
4. Termin konkursu  
Konkurs odbędzie się 5 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Kornatce. 
  
5. Warunki uczestnictwa 

1. Każda szkoła typuje 2 – osobową drużynę w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III 
i klasy IV – VIII. 

2. Termin zgłaszania uczestników z podaniem imiennej listy oraz nazwisk opiekunów upływa 
1 marca 2019 r. telefonicznie pod nr 12 271 11 77  

 
6. Tematyka konkursu  

 

➢ Konkurs wiedzy 
 

Uczniowie będą rozwiązywać zadania dotyczące życia i działalności Św. Jadwigi (np. 
krzyżówka) w trakcie konkurencji sprawnościowych. 

  
Zadania przygotowane na postawie: 
Klasy I - III 
1. Życie i działalność Królowej Jadwigi (materiały w Załączniku nr 2) 
 
Klasy IV – VI 
1. Życie i działalność Królowej Jadwigi. 
2. Początki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
3. Najważniejsze wydarzenia polityczne za panowania pierwszych Jagiellonów. 
4. Zwyczaje i obyczaje średniowieczne. 
 
Proponowana literatura: 
1. Podręczniki do historii. 
2. Encyklopedie i słowniki historyczne. 
3. J. Adamczewski Legendy starego Krakowa 
Literatura rozszerzająca: 
1. Jadwiga Stabińska Królowa Jadwiga, wyd. Znak ,Kraków 1997 
2. ks. Andrzej Mikołajczyk Królowa Polski spod wawelskiego krzyża 
3. Sławni Polacy – święci i duchowni, wyd. Podsiedlik – Raniowski i Spółka 



 

➢ Konkurencje sprawnościowe 
 Drużyny wezmą udział w zawodach stylizowanych na turnieje średniowieczne. 
 

➢ Pokaz mody średniowiecznej 
 Każdy uczestnik przygotowuje strój wzorowany na modzie średniowiecznej oraz jego krótką 
prezentację. Komisja dokona wyboru najciekawszego stroju 
 
7. Nagrody 

• Konkurs wiedzy 
Za miejsca do I – III w dwóch kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody i dyplomy. 
Zwycięzcy otrzymają symboliczne berła św. Jadwigi 

• Konkurencje sprawnościowe 
Za miejsca do I – III w dwóch kategoriach wiekowych zostaną przyznane nagrody i dyplomy 

• Pokaz mody średniowiecznej  
Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy 

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki 
 
Przewidywany czas zakończenia: godz. 12.30  
Dojazd na koszt własny. 
 
Warunkiem uczestnictwa jest zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie 
wizerunku uczestnika (Załącznik nr 1). Zgody prosimy zabrać ze sobą w dniu konkursu. 
 
Organizatorzy:         Dyrektor Szkoły: 
 
mgr Joanna Młynarczyk                                   
mgr Magdalena Prusak  
mgr Anna Podmokła                                                                            mgr Katarzyna Dyrcz 
mgr Łukasz Międzik    
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