
POTYCZKI MITOLOGICZNE  
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH  

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Konkurs odbywa się pod patronatem  
Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty 

i organizowany jest w ramach programu edukacyjnego 
Akademia Antyczna 

 

 

Akademia Antyczna to program edukacyjny realizowany przez Dział Edukacji Muzeum 

Narodowego w Szczecinie we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o kulturze 

antycznej oraz popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w szczególności 

kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. W ramach programu odbywają się cyklicznie wykłady 

wybitnych znawców z ośrodków akademickich w Polsce. Akademia Antyczna to także konkursy 

interdyscyplinarne kierowane do młodzieży. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań i 

zdobywanie dodatkowej wiedzy integrującej różne dyscypliny nauki przez uczniów. 

 

1. Organizatorzy konkursu 
– Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Szczecinie. 

– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Szczecinie (Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami 

Dwujęzycznymi i XI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi)  

 

2. Cele konkursu 
– upowszechnienie wiedzy na temat historii i kultury świata antycznego, 

– promowanie wzorców osobowych prezentowanych w mitologii, 

– uświadomienie wspólnoty kulturowej całej cywilizacji śródziemnomorskiej, 

– kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego Grecji i Rzymu, 

– umiejętność interpretacji mitów, 

– popularyzacja zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie, w tym przede wszystkim 

kolekcji antycznej Heinricha Dohrna. 

 

3. Przedmiot konkursu 
– znajomość mitologii greckiej i rzymskiej (w tym kopii rzeźb przedstawiających postaci 

mitologiczne z kolekcji Heinricha Dohrna); 

– podstawowe wiadomości dotyczące historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu zgodnie z 

podstawą programową; 

– związki frazeologiczne mające swoje źródło w mitologii lub historii (znaczenie pierwotne i 

przenośne); 

– umiejętność analizy tekstu i źródeł ikonograficznych; 

– konstruowanie krótkich form wypowiedzi; 

– znajomość terminologii teoretyczno-literackiej. 

Program merytoryczny konkursu obejmuje wiedzę i umiejętności, których podstawą są 

przedmioty: język polski, historia, plastyka oraz materiał zawarty w podanej literaturze. 

 

4. Uczestnicy konkursu 
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I– III szkół średnich z województwa 

zachodniopomorskiego. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.  

 



5. Organizacja 
Potyczki mitologiczne są konkursem jednoetapowym, który odbędzie się 30 marca 2020 roku o 
godzinie 10.00 w gmachu Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 

Każda szkoła typuje po trzech przedstawicieli. Konkurs polega na wykonaniu różnorodnych 

zadań, np.: rozpoznawanie mitów i ich bohaterów na podstawie ilustracji, odpowiedź na pytania 

ustne, rozpoznawanie miejsc związanych z mitologią, tworzenie krótkich form wypowiedzi. Za 

każde pytanie konkursowe uczeń otrzymuję określoną liczbę punktów, za udzielenie błędnej 

odpowiedzi organizator nie przyznaje punktów ujemnych. O zajęciu miejsca decyduje liczba 

punktów. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku uczniów przewidywana 

jest dogrywka. 

 
Zadania dotyczyć będą następujących zagadnień: 

– pojęcia: mit, mitologia, politeizm, antropomorfizm i inne związane z mitologią; 

– związki frazeologiczne mające swoje źródło w mitologii lub historii (znaczenie pierwotne i 

przenośne); 

– podstawowe wiadomości dotyczące historii i kultury starożytnej Grecji i Rzymu; 

– mity: bogowie greccy i ich rzymscy odpowiednicy (zakres działań, opieka, atrybuty, 

ośrodki kultu, losy), pochodzenie bogów i świata, Hermes – uskrzydlony posłaniec, 

Dionizos – bóg winnych gron, pułapka Hefajstosa, Asklepios, Apollo – bóg światła, 

Afrodyta, Artemida – dziewicza bogini łowów, Atena – bogini dobrej rady, smutna 

opowieść o Echo i Narcyzie, opowieści o Pigmalionie, Orfeuszu i Eurydyce, Syzyfie, 

Tezeuszu, Midasie, Demeter i Korze, Prometeuszu, Dedalu i Ikarze, Tantalu, Edypie, 

wyprawie Argonautów, Heraklesie, przygody Odyseusza, tułaczka Eneasza; inne opisane 

w podanej bibliografii, 

 

Zgłoszenia uczniów przyjmujemy do 7 lutego 2020 roku pod adresem: 

k.milewska@muzeum.szczecin.pl. Tabela zgłoszenia, regulamin i terminarz będą dostępne na 

stronie internetowej www.muzeum.szczecin.pl w zakładce „Edukacja/Konkursy”. 

Uwaga! Na tej stronie będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące konkursu. 

 

6. Laureaci i finaliści 
Finalistą konkursu zostaje każdy uczestnik, który przystąpił do konkursu, ale nie przysługują mu 

uprawnienia laureata. Laureatem konkursu zostaje uczestnik, który uzyskał największą liczbę 

punktów. 

Rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku o godzinie 12.00 w Muzeum 

Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3. 

 
7. Dodatkowe informacje  
Uczestnicy konkursu mogą otrzymać dodatkowe punkty za udział w wykładach w ramach 

programu edukacyjnego Akademia Antyczna (potwierdzenie obecności u p. Krystyny 

Milewskiej). 
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