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Regulamin Szkolnego Konkursu Świątecznego 
dla uczniów klas drugich szkoły podstawowej 

 
Cel konkursu:  

- sprawdzenie wiedzy o Świętach BoŜego Narodzenia 
- usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych 

 
Organizacja konkursu: 

- wybór uczniów z klas drugich do uczestnictwa w konkursie  
/ 3 osoby z kaŜdej klasy – wyboru dokonują wychowawcy/ 

- udział w konkurencjach 
- wyłonienie zwycięskiej druŜyny 
- wręczenie nagród i dyplomów 

 
Szkolny konkurs świąteczny składa się z 4 części: 

1. Zestaw pytań 
2. Umiejętności praktyczne 
3. Zagadki 
4. Znajomość kolęd 

Punktacja za poszczególne konkurencje: 
1. 0 – 2 pkt 
2. 0 – 6 pkt 
3. 0 – 1 pkt 
4. 0 – 1 pkt 
 

KaŜda druŜyna jest oceniana przez Szkolną Komisję Konkursową. 
W przypadku dogrywki przewidziane są pytania dodatkowe, które losuje i odczytuje 
wychowawca danej grupy. 
Za kaŜdą prawidłową odpowiedź druŜyna otrzymuje punkty w formie kolorowych gwiazdek, 
które rozdaje pomocnik prowadzącego konkurs / uczeń przebrany za Mikołaja/. 
DruŜyny mogą otrzymać nazwy: 1 druŜyna - bombki, 2 druŜyna - gwiazdki,  
3 druŜyna - mikołajki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lp. Nazwa konkurencji Przebieg konkurencji Pomoce 

1. Zestaw pytań Zawodnicy wybierają numer pytania / w 
zakresie podanym przez prowadzącego /z 
kategorii: za 1 i 2 pkt. 

Karta z 
pytaniami 
Załącznik nr 1 

2. Konkurencje 
praktyczne:  
- choinka  
 
 
 
 
 
 
 

 -nakrycie stołu 
 
 
 

- koperta z 
niespodzianką  

 
 

- ubijanie piany 
 
 
 
 
 
 

- świąteczna kartka 
 
 

- pakowanie 
prezentów 

Konkurencja przeprowadzana jest 
indywidualnie. Zawodnik otrzymuje planszę 
z ilustracją choinki, na której występują 
puste pola oraz słomkę i 6 papierowych 
kółek- „bombek”. Zadaniem zawodnika jest 
przeniesienie kaŜdej „bombki” na choinkę za 
pomocą słomki. W tym celu musi nabrać 
powietrza przy przenoszeniu kółka i 
wypuścić przy połoŜeniu go na choinkę.  
Konkurencję wygrywa najszybszy 

Zadaniem jest szybkie nakrycie stołu 
wigilijnego. 
 
 

KaŜda druŜyna otrzymuje kopertę z 
nazwami potraw. Zadaniem grupy jest 
szybkie odszukanie wyrazów pasujących do 
nadchodzących świąt. 

Wybrany zawodnik z kaŜdej druŜyny 
otrzymuje garnek z białkiem jajka oraz 
widelec. W wyznaczonym przez 
prowadzącego czasie, zawodnicy ubijają 
pianę do ciasta. 
Wygrywa osoba, która ubije najbardziej 
puszystą pianę. 

DruŜyny otrzymują identyczne, pocięte 
kartki z Mikołajem. Ich zadaniem jest 
złoŜenie jej w jak najkrótszym czasie. 

Konkurencja polega na najciekawszym 
zapakowaniu jabłka w formie świątecznego 
prezentu. 

Ilustracja choinki 
i słomki, 
papierowe 
„bombki” 
 
 
 
 
 
 

Stół nakryty 
białym obrusem, 
talerze, sztućce 
 

Koperty z 
nazwami potraw  
Załącznik nr 2 
 

Garnek, białko 
jajka, widelec 
 
 
 
 
 

Pocięte kartki 
świąteczne 
 

jabłka, kolorowy 
papier pakowy, 
wstąŜeczki 

3. Zagadki KaŜdy zespół losuje z kosza pełnego 
niespodzianek zagadkę, którą próbuje 
rozwiązać. 

Koszyk z 
zagadkami, 
Załącznik nr 3 

4. Kolędy Zadaniem kaŜdej druŜyny jest odgadnięcie 
nazwy kolędy po wysłuchaniu linii 
melodycznej 

Płyta CD z 
kolędami 
 

 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 
Pytania za 1 punkt: 
- Kto urodził się w małej stajence w Betlejem?    (Jezus) 
- Dokończ zdanie: „zwierzęta w noc wigilijną potrafią ...”?   (mówić) 
- Jakie zwierzęta ciągną sanie Św. Mikołaja?    (renifery) 
- Jak nazywa się naboŜeństwo odprawiane o północy w noc wigilijną? (Pasterka) 
- Czym ludzie tradycyjnie dzielą się podczas wieczerzy wigilijnej? (opłatkiem) 
- W czym Św. Mikołaj przynosi prezenty?     (w worku bez dna) 
- Co dostają od Św. Mikołaja niegrzeczne dzieci?    (rózgę) 
- Jaki pojazd ma Św. Mikołaj?      (sanie) 
Pytania za 2 punkty: 
- Dla kogo zostawia się puste miejsce przy wigilijnym stole? (dla 

niespodziewanego 
gościa)  

- Kiedy zazwyczaj zasiada się do wieczerzy wigilijnej? (gdy zaświeci 
pierwsza gwiazdka) 

- Ile dni trwają Święta BoŜego Narodzenia? (2) 
- Z jakiej krainy przyjeŜdŜa Św. Mikołaj? (Laponii) 
- Jakiej ryby nie powinno zabraknąć na wigilijnym stole? (karpia) 
- Wymień 3 tytuły kolęd 
- Opisz strój Św. Mikołaja 
- Kiedy wg tradycji ubiera się choinkę? (w wigilię rano) 
Pytania dodatkowe: 
- Jak nazywali się trzej królowie, którzy przyszli przywitać Jezusa? (Kacper, Melchior, 

Baltazar) 
- Jak nazywa się czas, który poprzedza święta BoŜego Narodzenia? (Adwent) 
- Ile tradycyjnych potraw powinno znaleźć się na wigilijnym stole? (12) 
- Jaki kolor powinien mieć wg tradycji obrus na stole wigilijnym? (biały) 
- Co trzej królowie podarowali dzieciątku Jezus? (mirrę, kadzidło i 

złoto) 
- Gdzie powstają najsłynniejsze polskie szopki? (w Krakowie) 
- Co to jest kutia? (wigilijny deser-mak 

z bakaliami i 
miodem) 

- Do czego słuŜą kolorowe opłatki? (na wsi gospodarze 
dzielą się nimi ze 
swoimi 
zwierzętami) 

Załącznik nr 2 
Przykładowe nazwy róŜnych potraw: 
 ryba, jajka w majonezie, kutia, mazurek, babka, pierogi, barszcz, makowiec. 
 
Załącznik nr 3 
Propozycje zagadek:  

- Co to za kochany święty, co roznosi prezenty?    (Mikołaj) 
- Zielona, z lasu wzięta, wesoło nam z nią w święta    (choinka) 
- Karpacz to miasto znane chyba. Spróbujcie jednak znaleźć, 

  jaka ukryła się w nim ryba.      (karp) 
- Nie mają kół, a jeŜdŜą w dół, po śniegu białym, po torze wspaniałym  (sanie) 

 


