
                    

ROMA AETERNA – CAPUT MUNDI 
Konkurs wiedzy o starożytnym Rzymie 

  

 

dla Uczniów klas siódmych i Gimnazjalistów 
województwa mazowieckiego  
 
pod Patronatem Ambasadora Republiki 
Włoskiej w Polsce 

 
 
IDEA I TEMATYKA KONKURSU:  
 

Pierwszy polski laureat literackiej Nagrody Nobla, autor Quo vadis, Henryk 
Sienkiewicz, w prostych słowach wyraził wielką prawdę: Każdy człowiek 
cywilizowany ma dwie ojczyzny: swoją własną i …Włochy. A we Włoszech - 
Rzym. Wieczne Miasto – jak określił je cesarz Hadrian w okresie największego 
rozkwitu Imperium Romanum.  

Ktoś kiedyś powiedział, że nie można od Rzymu rozpocząć zwiedzania 
Europy, bo później wszystko wyda się wtórne i nieciekawe. To, jakże trafne 
spostrzeżenie, kolejny raz uświadamia nam, że właśnie Miasto położone nad 
Tybrem jest kluczem do zrozumienia Europy, jej sztuki, kultury i myśli. Z 
Rzymu wyszła Europa, wyszła nasza dusza, nasza wiara, wyszło wszystko, co 
życiu sens nadaje, co stwarza jego wielkość i bogactwo, jego piękno, jego 
chlubę, jego nadzieję…(J. Gawroński). W Rzymie należy szukać początków 
narodów i cywilizacji zachodnioeuropejskich. Dziedzictwo Rzymu trwa w nas 
stale. Tak bardzo ważne i nieodzowne jest więc poznanie historii stolicy 
cezarów i Piotra, pierwszego papieża, kolebki europejskiej kultury oraz 
nieprzebranego skarbca historycznych i archeologicznych pamiątek. Nie wolno 
nam zapomnieć, że na straży naszego kontynentu stoją odwieczne i niezawodne 
idee: rzymski humanizm, rzymski realizm, rzymski liberalizm i rzymskie 
chrześcijaństwo. Współczesny młody Europejczyk powinien znać swoją 
tożsamość, swoje korzenie.  



Organizując konkurs i serdecznie zapraszając młodzież do udziału w nim, 
pragniemy stworzyć szansę zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat 
Rzymu. Chcemy wzbudzić twórcze zainteresowanie tym wszystkim, co składało 
się na Rzeczpospolitą Rzymską: rzymskimi prawami i wartościami, dziełami 
sztuki o najwyższej wartości w świecie.  

Na ogólną tematykę konkursu w edycji 2017/2018 złożą się następujące 

działy wiedzy:  

I Dzieje Wiecznego Miasta 
II Roma Christiana 
III Geografia i topografia Miasta i Cesarstwa Rzymskiego 
IV Życie codzienne Rzymian 
V Architektura i sztuka Rzymu 
VI Lingua Latina  
VII Sławni Rzymianie 
  
Podstawą wiedzy na wszystkich etapach jest materiał zawarty w podręcznikach 
szkolnych dotyczący starożytnego Rzymu.  Uzupełnieniem będą wskazane 
fragmenty z literatury przedmiotu. Dobór literatury jest ukierunkowany na 
wzbudzenie ciekawości i zainteresowania uczniów.  Przyswojenie jej,  nie 
powinno być ani uciążliwe, ani problematyczne. Chcemy, ażeby zdobywanie                     
i pogłębianie wiedzy było dla uczniów wspaniałą przygodą.   
 
 

ORGANIZATOR:  
 
Organizatorem Konkursu jest XVI Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w 
Warszawie we współpracy z Papieskim Wydziałem Teologicznym Collegium 
Ioanneum w Warszawie 

 
UCZESTNICY:  
 
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału uczniów klas siódmych szkoły 
podstawowej oraz gimnazjalistów województwa mazowieckiego. 

 
 
 

STRUKTURA I HARMONOGRAM KONKURSU: 
 
ETAP I – odbywa się w szkołach macierzystych – 7 listopada 2017r. (wtorek) 
o godz. 14:00. Konkurs przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa.  
Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych.  



Ilość pytań – 30, czas trwania:  60 min.  
 
Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową.  
Każdy uczeń przed przystąpieniem do konkursu zobowiązany jest dostarczyć do 
dyrektora szkoły zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (zał. 
Nr 2). Od uczestników konkursu wymagana jest zgoda rodziców lub prawnych 
opiekunów na wykorzystanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy 
z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883) 
oraz na przekazanie praw autorskich i wykorzystanie przez Organizatora. Dane 
osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez Organizatora w ramach 
realizacji regulaminu konkursu.  
Dyrektor szkoły przechowuje ten dokument wraz z pozostałą dokumentacją 
etapu szkolnego konkursu do dnia 30 czerwca 2018r. 
Zgłoszone szkoły na dwa dni przed konkursem otrzymają drogą elektroniczną 
zestawy konkursowe (na adres e-mail podany w zgłoszeniu). Szkolna Komisja 
Konkursowa drukuje po jednym egzemplarzu testu dla każdego ucznia 
zgłoszonego do konkursu.  
 
Szkolna Komisja Konkursowa - pod groźbą dyskwalifikacji wszystkich uczniów 
Szkoły w bieżącej edycji konkursu - jest zobowiązana do nieprzekazywania do 
momentu rozpoczęcia konkursu jakichkolwiek informacji nt. zawartości 
otrzymanych testów uczestnikom, ich rodzinom, innym nauczycielom, czy 
jakimkolwiek innym osobom trzecim. 
Weryfikacja poprawności wykonanych zadań w teście Szkolna Komisja 
Konkursowa dokonuje w oparciu o otrzymany od Wojewódzkiej Komisji 
Konkursowej klucz rozwiązań.  
Po I etapie – do następnego etapu przechodzą uczestnicy,  którzy uzyskali 60 % 
oraz osoba z najlepszym wynikiem z danej szkoły 
 
Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników do Szkolnej Komisji 
Konkursowej. Rozstrzygającą decyzję podejmuje przewodniczący komisji.  
 
Wyniki etapu szkolnego (zał. Nr 3) należy przesłać do 5 grudnia 2017 r. do 
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej drogą elektroniczną na adres 
konkurs.rzym@gmail.com oraz w formie papierowej na adres: XVI Liceum 
im. Stefanii Sempołowskiej, ul.  Ks. J. Popiełuszki 5,  01- 786 Warszawa -   z 
dopiskiem Konkurs rzymski 2017. 
 
ETAP II – zostanie przeprowadzony w XVI Liceum im. Stefanii 
Sempołowskiej, ul.  Ks. J. Popiełuszki 5, Warszawa - 7 lutego 2018r. (środa), o 
godz. 14.00.  



Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. Wymagana 
pozostaje wiedza z lektur z I etapu. Test składa się z pytań otwartych i 
zamkniętych. Ilość pytań – 40. Czas trwania:  90 min 
Po II etapie  – do następnego etapu przechodzą uczestnicy, którzy uzyskali 70 % 
oraz osoba z najlepszym wynikiem z danej szkoły  
 
Informacja z listą zakwalifikowanych osób do  etapu 2 zostanie umieszczona na 
stronie internetowej konkursu do dn.  5 stycznia 2018 r.  
Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 7 dni 
kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników do Wojewódzkiej Komisji 
Konkursowej. Rozstrzygającą decyzję podejmuje przewodniczący odpowiedniej 
komisji.  
 
ETAP III – zostanie przeprowadzony  na Papieskim Wydziale Teologicznym w 
Warszawie, ul. Dewajtis 5 - 7 kwietnia 2018r. (sobota), godz. 12.00. 
Konkurs przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa. Wymagana 
pozostaje wiedza z lektur z I i II etapu. Test składa się z pytań otwartych i 
zamkniętych. Ilość pytań – 40. Czas trwania: 90 min 

 
Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu 3  zostanie ogłoszona na stronie 
internetowej konkursu nie później niż 1 marca 2018 r.  
 
Wyniki 3 etapu zostaną ogłoszone nie później niż 20 kwietnia 2018 r. na stronie 
internetowej konkursu.  
Tytuł Finalisty konkursu otrzymuje uczeń, który uzyskał min. 50% punktów 
możliwych do zdobycia.  
Tytuł Laureata konkursu otrzymuje uczeń, który uzyskał min. 80% punktów 
możliwych do zdobycia.  
Od decyzji dotyczącej wyników konkursu można odwołać się w ciągu 5 dni  
od dnia ogłoszenia wyników do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 
Rozstrzygającą decyzję podejmuje przewodniczący komisji.  
 
Wszystkie testy konkursowe są niszczone po 30 czerwca 2018 r. 
 
Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatora konkursu –  XVI 
Liceum im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie  - na stronie internetowej: 
www. sempolowska.eu w zakładce Konkurs o Rzymie lub pod adresem 
konkurs.rzym@gmail.com oraz pod nr tel. 22  6636894.  
Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty, Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz Kurii Diecezji Warszawsko -
Praskiej.  
 



Wojewódzka Komisja Konkursowa zorganizuje uroczyste zakończenie 
konkursu.  Gala finałowa z wręczeniem cennych i  atrakcyjnych nagród oraz 
dyplomów odbędzie się w XVI Liceum im. Stefanii Sempołowskiej, w 
Warszawie, ul. Ks. J. Popiełuszki 5, dnia 26 kwietnia 2018r. o godz. 14.00. 
 
 
Szczegółowa bibliografia do każdego etapu Konkursu będzie dostępna na 
stronie: www. sempolowska.eu w zakładce Konkurs o Rzymie od dnia 
14.09.2017. 
 
Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane do 20.10.2017.  
Forma zgłoszenia: na druku zgłoszeniowym (zał. Nr 1) na adres na adres 
konkurs.rzym@gmail.com  w  temacie z dopiskiem KONKURS O RZYMIE 
2017.  
30 października 2017 r.- Wojewódzka Komisja Konkursowa zamieszcza na 
stronie internetowej formalną listę uczestników konkursu.  
 

 
 


