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Regulamin Międzyszkolnego Parafialnego 

     Konkursu „Milion od Honorata”        

o życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej

błogosławionego Honorata Koźmińskiego 

na terenie zaboru rosyjskiego 

I. GŁÓWNY ORGANIZATOR KONKURSU

1. Głównym organizatorem Międzyszkolnego Parafialnego Konkursu „Milion od Honorata”

o życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej bł. Honorata Koźmińskiego na terenie zaboru

rosyjskiego jest: 

- Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Prowincja Płocka

Konkurs współorganizowany jest z Zespołem Szkół Technicznych nr 70 w Płocku 

II. ADRESACI KONKURSU

2. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych:

a) Szkoła Podstawowa – klasy 4 – 7

b) Gimnazja

c) Szkoły Ponadgimnazjalne.

3. Międzyszkolny Parafialny Konkurs „Milion od Honorata” w każdej kategorii wiekowej

zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 

a) Etap I - Eliminacje Szkolne lub Parafialne

b) Etap II – Finał Międzyszkolnego Konkursu

III. CELE KONKURSU

4. Celem konkursu jest:

- zdobycie przez uczniów wiedzy na temat świętych Polaków,

- poznanie życia i działalności bł. Honorata Koźmińskiego,

- inspirowanie uczniów do kształtowania postaw mających na celu pogłębianie ducha

patriotyzmu i własnej wiary,

- popularyzowanie osoby bł. Honorata Koźmińskiego w myśl Uchwał:
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a) Senatu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 16 października 2008 r. dla uczczenia postaci

i dokonań błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego, w której czytamy: „Senat 

Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do środowisk wychowawczo-oświatowych 

i naukowych z apelem o popularyzowanie postaci i zasług Ojca Honorata Koźmińskiego”, 

b) Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku

2017 Rokiem (…) błogosławionego Honorata Koźmińskiego. (…) W roku 2016 przypada (…) 

100. rocznica śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który całym swoim

życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował, i działania, jakie podejmował, służyć miały 

drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – jego 

rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu. Rozwojowi tak istotnemu, zwłaszcza 

w trudnych latach niewoli narodowej i niezbędnemu dla podtrzymania, za wszelką cenę, 

polskiej wspólnoty narodowej, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej. Podkreślając 

wybitne zasługi (…) błogosławionego Honorata Koźmińskiego w działalności 

niepodległościowej oraz na polu pracy społecznej (…), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

przekonany o szczególnym znaczeniu jego dorobku dla dziedzictwa narodowego, ustanawia 

rok 2017 Rokiem (…) błogosławionego Honorata Koźmińskiego. 

Istotne jest także zachęcenie młodzieży do rywalizacji i samodzielnego zdobywania wiedzy. 

IV. ZAKRES MATERIAŁU

5. Konkurs będzie obejmował wiedzę odnoszącą się do życia i duchowości

bł. Honorata Koźmińskiego oraz historii Polski czasów i terenów zaboru rosyjskiego. Uczestniczy 

będą musieli zapoznać się ze wskazaną literaturą, artykułami i audycjami z internetu. Materiały 

obowiązujące na każdy etap konkursu i w każdej kategorii wiekowej będą podane na stronie 

internetowej konkursu www.milionodhonorata.pl nie później niż dwa miesiące przed każdym 

z etapów. 

V. STRUKTURA I PRZEBIEG KONKURSU

A) PRZEBIEG I ETAPU - ELIMINAJCE SZKOLNE LUB PARAFIALNE

6. Eliminacje Szkolne przeprowadzi Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora

szkoły spośród nauczycieli prowadzących zajęcia z religii, j. polskiego, historii bądź też innych 

pracowników dydaktycznych szkoły. Eliminacje Parafialne przeprowadzi Parafialna Komisja 

Konkursowa powołana przez Księdza Proboszcza spośród księży, sióstr zakonnych, katechetów, 

parafian. Komisja składa się z 3 osób – Przewodniczącego i dwóch członków. 

http://www.milionodhonorata.pl/
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7. Komisja Szkolna lub Parafialna Konkursu odpowiada za przeprowadzenie I Etapu konkursu

w regulaminowych warunkach. 

8. Komisja Szkolna lub Parafialna Konkursu sporządzi dokumentację z przebiegu eliminacji,

na którą składają się: 

- lista członków komisji

- prace pisemne uczniów

- protokół z przebiegu eliminacji

9. I Etap konkursu odbywa się we wszystkich szkołach lub parafiach według terminarza

konkursowego. 

10. Szkolna lub Parafialna Komisja Konkursowa odpowiada za powielenie testu konkursowego

w ilości odpowiadającej liczbie uczestników oraz zabezpieczeniu testów do czasu rozpoczęcia 

konkursu  

11. I Etap Eliminacji Szkolnych lub Parafialnych polega na samodzielnym rozwiązaniu przez

uczestników testów pisemnych dostarczonych do szkół przez organizatora konkursu. W wypadku 

stwierdzenia przez Komisję Szkolną bądź Parafialną niesamodzielnej pracy uczestnik zostanie 

dyskwalifikowany.  

12. Uczniowie na wypełnienie testu mają 60 minut czasu. Po upływie tego czasu przestają

rozwiązywać zadania. Członkowie Komisji zbiorą od uczestników wszystkie testy. 

13. Test musi być wypełniony nieusuwalnym długopisem. Kolor czerwony jest zastrzeżony dla

osób sprawdzających prace. Uczestnicy konkursu rozwiązują test według instrukcji podanej 

w teście, którą komisja wyjaśnia uczestnikom. Test zawiera pytania zamknięte i otwarte. 

W każdym pytaniu jest choć jedna odpowiedź poprawna. 

14. Punktacja i test z poprawnymi odpowiedziami dla komisji dostarczone będą przez

organizatora konkursu. 

15. W wypadku zaznaczenia przez uczestnika konkursu większej liczby odpowiedzi

niż jest prawidłowych w pytaniu testowym, komisja całą odpowiedź uznaje za błędną. Uczestnik 

w takim przypadku za to pytanie nie otrzymuje żadnych punktów. 

16. Osoby z komisji sprawdzające testy umieszczają punktację oraz wynik obok karty

odpowiedzi. Osoba sprawdzająca test podpisuje się w odpowiedniej rubryce na końcu testu. 



- 4 -

17. Do II Etapu konkursu Komisja Szkolna lub Parafialna kwalifikuje finalistę I Etapu. Jeśli

wystąpi przypadek, że uczniowie osiągnęli identyczną liczbę punktów, to o zakwalifikowaniu się do 

II Etapu konkursu zdecyduje pisemna dogrywka. Dodatkowe pytania będą dostarczone przez 

organizatora konkursu. Jeśli nawet one nie wyłonią zwycięzcy kolejne pytania ustalają członkowie 

Szkolnej lub Parafialnej Komisji Konkursu i zapisują je w protokole.  

18. Jeśli finalista I Etapu z przyczyn losowych nie będzie mógł wziąć udziału w II Etapie

w Finale konkursu to może go zastąpić osoba, która zajęła 2 miejsce w I Etapie konkursu. 

19. Protokół z I Etapu przekazany zostaje do organizatora Międzyszkolnego Parafialnego

Konkursu „Milion od Honorata” o życiu i działalności patriotycznej i apostolskiej bł. Honorata 

Koźmińskiego na terenie zaboru rosyjskiego według instrukcji przesłanych przez organizatora. 

B) PRZEBIEG II ETAPU – FINAŁ KONKURSU „MILION OD HONORATA”

20. Finał Międzyszkolnego Parafialnego Konkursu „Milion od Honorata” o życiu

i działalności patriotycznej i apostolskiej bł. Honorata Koźmińskiego na terenie zaboru rosyjskiego 

przeprowadzi Międzyszkolna Parafialna Komisja Konkursowa, powołana przez Zgromadzenie 

Sióstr Służek NMP Niepokalanej Prowincja Płocka oraz Zespół Szkół Technicznych nr 70 

w Płocku. W jej skład wchodzić będą przedstawiciele władz Zgromadzenia Sióstr Służek NMP 

Niepokalanej, władz Szkoły współorganizującej finał konkursu, ekspert. Komisja składa się z 4 

osób – Przewodniczącego i trzech członków. 

21. Przewodniczącym Finałowej Komisji Konkursowej zostaje ekspert zaproszony przez

organizatora konkursu. 

22. Finałowa Komisja Konkursowa otrzymuje materiały niezbędne do prawidłowego przebiegu

II Etapu konkursu od organizatora konkursu. 

23. Finałowa Komisja Konkursowa odpowiada za przeprowadzenie Finału Konkursu

w regulaminowych warunkach. 

24. Finałowa Komisja Konkursowa sporządzi dokumentację z przebiegu zawodów,

na którą składają się: 

- lista członków Komisji,

- lista uczestników Konkursu,

- protokół z przebiegu Konkursu

25. Finał Międzyszkolnego Parafialnego Konkursu składać się będzie z dwóch części:
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a) części testowej: polegającej na rozwiązaniu przez młodzież testu w formie platformy

multimedialnej gry „Milion od Honorata” dostarczonej przez organizatora konkursu 

b) części pisemnej otwartej:

 dla szkół ponadgimnazjalnych: wypracowanie na zadany temat. Praca pisemna uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych będzie oceniana pod względem:  

- zgodności z zadanym tematem pracy,

- umieszczeniem faktów i wiadomości  o bł. Honoracie oraz historii Polski,

- osobiste przemyślenia i odniesienie faktów z życia bł. Honorata do współczesnej sytuacji

młodzieży, 

- całościowe skomponowanie pracy

 dla gimnazjum: uzupełnienie przygotowanego szablonu brakującymi wiadomościami 

związanymi z życiorysem o. Honorata i historią Polski 

 dla szkół podstawowych: uzupełnienie przygotowanego tekstu luk 

26. Finał Międzyszkolnego Parafialnego Konkursu „Milion od Honorata” polega

na samodzielnym udzieleniu odpowiedzi w grze „Milion od Honorata”. W wypadku stwierdzenia 

przez Komisję niesamodzielnej pracy - uczeń zostanie zdyskwalifikowany. 

27. Uczniowie na rozwiązanie każdego z 15 pytań mają po 60 sekund. Po upływie minuty bez

udzielenia odpowiedzi na pytanie gra automatycznie podlicza dotychczasowe punkty 

i uczestnik kończy rywalizację konkursową. 

28. Każdy z uczestników zasiada do wylosowanego stanowiska komputerowego. Wszyscy

uczestnicy zapoznają się z zasadami gry. Rozpoczynają wersję próbną gry. Po procedurach 

wstępnych uczestnicy rozpoczynają II Etap konkursu.  

29. Po każdym prawidłowym udzieleniu odpowiedzi gra pokazuje ilość otrzymanych punktów.

Na koniec pojawi się suma wszystkich otrzymanych punktów przez uczestnika. 

W każdym pytaniu gry tylko jedna odpowiedź jest prawdziwa. 

30. W razie problemów technicznych niezależnych od uczestnika, uniemożliwiających grę

„Milion od Honorata” zgłasza on problem Komisji Finałowej Konkursu. W takim wypadku będzie 

mógł rozpocząć grę od ostatniego pytania, na które odpowiedział do momentu zaistniałych 

problemów technicznych.  
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31. Po 30 minutowej przerwie od 1 części finału uczestniczy rozpoczynają pracę pisemną.

Otrzymują kartki z tekstem luk. Czas na uzupełnienie tekstu luk to 45 minut. Po tym czasie Komisja 

zbiera prace uczestników do sprawdzenia i podliczenia punktów. Komisja podlicza punkty zdobyte 

przez uczestników podczas gry i zdobyte z prac pisemnych.  

32. Głos przewodniczącego Komisji Finałowej Konkursu jest rozstrzygający w wypadku

wystąpienia wszelkiego typu wątpliwości rozbieżności przy ocenianiu uczestników. 

33. Komisja Finałowa Konkursu sporządza protokół, następnie Przewodniczący ogłasza wyniki

konkursu. 

34. Wręczenie nagród Finaliście i Laureatom oraz dyplomów uczestnikom Finału

Międzyszkolnego Parafialnego Konkursu „Milion od Honorat”  nastąpi po ogłoszeniu wyników. 

VI. TERMINY I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

35. Międzyszkolny Parafialny Konkurs „Milion od Honorata” o życiu i działalności

patriotycznej i apostolskiej bł. Honorata Koźmińskiego na terenie zaboru rosyjskiego 

przeprowadzony zostaje w następujących terminach i miejscach. Formularz zgłoszeniowy 

ze strony www.milionodhonorata.pl  należy przesyłać według rejonizacji. 

I ETAP SZKOLNY LUB PARAFIALNY 

ZGŁOSZENIA: 

36. Formularz zgłoszeniowy ze strony www.milionodhonorata.pl należy przesyłać najpóźniej

do 10 XI 2017 r. (piątek); uczestników należy zgłaszać do konkursu: 

- Płock, (dla szkół i parafii z województwa: zachodnio-pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego,

wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego)

s. Agnieszka Kłosińska – Główny Koordynator Konkursu

ul. Kościuszki 14, 09-402 Płock,

tel. 669 456 806

mail: plock1@onet.pl

MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA I ETAPU: 

17 XI 2017 r. (piątek); godz. 10.00 na terenie własnej szkoły lub parafii zostaje przeprowadzony 

I Etap Konkursu. 

Do 23 XI 2017 r. należy przekazać protokół z I etapu konkursu według instrukcji organizatora. 

MIEJSCE I CZAS PRZEPROWADZENIA II ETAPU – FINAŁU KONKURSU: 

http://www.milionodhonorata.pl/
http://www.milionodhonorata.pl/
mailto:plock1@onet.pl


- 7 -

25 IV 2018 r.   ( środa); godz. 10.00 na terenie Zespołu Szkół Technicznych nr 70 w Płocku 

zostaje przeprowadzony Finał Konkursu „Milion od Honorata” 

VII. SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW

A) I ETAP

37. Członkowie Komisji Szkolnej lub Parafialnej po sprawdzeniu prac i ustaleniu liczby

osiągniętych przez uczestników punktów przygotowują protokół i ogłaszają wyniki w Szkole 

lub w Parafii. Wyniki na stronie internetowej konkursu www.milionodhonorata.pl zostaną 

umieszczone nie później niż tydzień od otrzymania wszystkich protokołów z przebiegu I Etapu. 

B) FINAŁ KONKURSU

38. Po zakończeniu Finału Konkursu „Milion od Honorata” Przewodniczący Komisji

Finałowej Konkursu sporządza protokół i ogłasza wyniki. Wyniki finałowe zostaną umieszczone na 

stronie internetowej konkursu www.milionodhonorata.pl.  

VIII . NAGRODY 

39. Finalista i Laureaci konkursu otrzymają rzeczowe nagrody I, II i III stopnia oraz dyplomy.

Uczestnicy Finału konkursu otrzymają dyplomy. Szkoły Finalistów i Laureatów zostaną 

uhonorowane dyplomami. Bliższe informacje na temat nagród organizator umieści na stronie 

internetowej www.milionodhonorata.pl. 

 IX . UWAGI KOŃCOWE 

40. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie możliwość dostosowań regulaminowych, o których

niezwłocznie uczestnicy będą informowani. Organizatorzy zastrzegają sobie również możliwość 

odwołania konkursu w przypadku niewielkiej ilości zgłoszeń. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości wszelkie zapytania można kierować do osoby 

odpowiedzialnej za koordynację konkursu: s. Agnieszka Kłosińska tel. 669 456 806 lub email: 

plock1@onet.pl 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONKURSU 

http://www.milionodhonorata.pl/
http://www.milionodhonorata.pl/
http://www.milionodhonorata.pl/
mailto:plock1@onet.pl

