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ma zaszczyt zaprosić 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

do uczestnictwa 

w X Regionalnym Turnieju Fantasy i Fantastyki Naukowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TYTUŁEM WSTĘPU 
  

Zgodnie z naszym zamierzeniem Turniej Fantasy i Fantastyki Naukowej „Jak feniks 

z popiołów” odradza się po raz kolejny. Tegoroczne zmagania będą odbywały się na 

płaszczyźnie literackiej oraz plastycznej, a tematem konkursu oczywiście będą dzieła 

literackie. Tym razem, jak na jubileusz przystało, sięgamy po twórczość mistrza, czyli Johna 

Ronalda Reuela Tolkiena. Tytuł tegorocznych zmagań to:  

 

„Powrót do Śródziemia...” 
 
I.  CELE KONKURSU: 

 Doskonalenie technik czytania ze zrozumieniem; 
 Doskonalenie technik wykorzystania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym 

rozwój intelektualny, emocjonalny i moralny; 
 Kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia i obiektywnego oceniania sytuacji; 
 Rozbudzanie empatii; 
 Doskonalenie umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym; 
 Doskonalenie umiejętności wykorzystywania własnych obserwacji oraz zdobytej wiedzy 

w celu formułowania wniosków; 
 Kształtowanie umiejętności uczenia się jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości 

świata; 
 Kształtowanie poczucia piękna i wyrażanie go poprzez formę plastyczną lub literacką. 

 

II. Postanowienia ORGANIZACYJNE I REGULAMIN 

 
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych (klasy: I-III 

i IV-VI) z regionu: Chorzów, Świętochłowice, Katowice, Ruda Śląska, Bytom, Sosnowiec 

i Siemianowice Śląskie. 

2. Uczniowie szkół gimnazjalnych biorą udział w kategorii literackiej, a szkół podstawowych 

tylko w kategorii plastycznej, podzielonej na dzieci młodsze i starsze.  

3. Termin zgłoszenia szkół zainteresowanych udziałem w konkursie upływa  26 maja 2017 r.  

dla obu kategorii. 

 Uczniowie szkół podstawowych zgłaszając udział w konkursie składają prace 

plastyczne (jedna osoba może złożyć max. 2 prace) w ww. terminie. Zgłoszenie 

powinno zawierać: imię i nazwisko autora pracy, krótki opis (co praca przedstawia), 

wiek autora,  nazwę szkoły wraz z danymi adresowymi, imię i nazwisko opiekuna 

i numer kontaktowy. 

 Szkoły gimnazjalne w ww. terminie: 

- przesyłają wypełniona kartę zgłoszenia (w załączniku); jedna szkoła może 

zgłosić max. 4 uczestników.  
 Prace plastyczne należy składać w sekretariacie szkoły 
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osobiście lub za pośrednictwem poczty.  

 Karty zgłoszeń można składać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: 

zcofalka@wp.pl 

O terminie złożenia decymuje data wpływu do sekretariatu, a nie data stempla 

pocztowego! Prace i karty zgłoszeń, które wpłynęły po terminie nie będą brane pod 

uwagę.  



 

 

4. Regulamin konkursu  

 

 Konkurs przeprowadzany jest jednoetapowo dla wszystkich grup wiekowych 

w kategorii SP i dwuetapowo dla kategorii wiedzowej przewidzianej dla uczniów 

gimnazjum.  

 

SZKOŁY PODSTAWOWE - KATEGORIA PLASTYCZNA (kl. I-III, kl. IV-VI) 
 Praca konkursowa polega na wykonaniu ilustracji do książki „Hobbit, czyli tam 

i z powrotem...” lub jednego z tomów trylogii „Władca pierścieni”. 

 Technika wykonania ilustracji dowolna. 

 Format A4. 

 Prace wykonane niezgodnie z tematem lub niewymiarowe nie będą brane pod uwagę.  

 O złożeniu pracy na konkurs decyduje data wpływu pracy, a nie stempla pocztowego.  

 Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się 30 maja, a jej decyzje są ostateczne 

i niepodważalne.  

 Nazwiska laureatów zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

www.gimnazjum2.pl - 2 czerwca, opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie. 

 Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 6 czerwca, 

w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, o godz. 10.00. 

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE - KATEGORIA WIEDZOWA 
 Uczestnicy zgłoszeni do konkursu wezmą udział w I etapie konkursu, etapie 

pisemnym, który odbędzie się w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Chorzowie                

– 6 czerwca 2017r., godz. 11.00.  

 10 uczestników, którzy uzyskają największą liczbę punktów w etapie I- pisemnym, 

zostaną zakwalifikowani do etapu II – finałowego (organizator zastrzega sobie prawo 

zmniejszenia liczby finalistów do 5 lub 8, w przypadku ogólnej liczby uczestników 

etapu I mniejszej niż 20 osób).  

 Etap II – finałowy (etap ustny) - odbędzie się 6 czerwca 2017r. po zakończeniu 

i sprawdzeniu prac z etapu I.  

 Uczestnicy będą kolejno odpowiadać na pytania (punktacja – w zależności od trudności 

pytania – od 1 pkt do 3; o wyborze trudności decyduje uczestnik).  

 Liczba pytań z każdego przedziału punktowego jest ograniczona, w związku z tym 

uczestnicy sami muszą zadecydować, czy podejmują ryzyko odpowiedzi na pytania 

trudniejsze lub złożone, aby zdobyć większą liczbę punktów, czy odpowiadają na 

pytania proste i łatwiejsze, ale narażając się na sytuację, w której przeciwnicy zdobędą 

znaczną przewagę, a oni nie będą mogli jej odrobić z powodu braku trudniejszych 

pytań.   

 Kolejność w etapie finałowym wyznacza liczba zdobytych punktów w I etapie (w razie 

takiej samej liczby punktów – drogą losowania). 

 Uczestnik, który udzieli niepoprawnej odpowiedzi lub nie udzieli jej wcale nie 

zdobywa punktów i traci możliwość odpowiedzi w następnej turze (organizator 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wymogu straty kolejki za błędną odpowiedź, 

w przypadku małej liczby finalistów).  

 Trzykrotne nieudzielenie odpowiedzi lub udzielenie błędnej odpowiedzi owocuje 

wykluczeniem z etapu finałowego. 

 Etap finałowy trwa 12 tur. 



 

 

 Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która zdobędzie największą sumę punktów z etapu 

pierwszego i finałowego, w przypadku równej liczby punktów u kilku uczestników, 

przewiduje się dogrywkę „do pierwszej błędnej odpowiedzi”, ale z założeniem, że 

każdy uczestnik udziela odpowiedzi w swojej turze. 

 Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 6 czerwca, po 

zakończeniu  etapu finałowego w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II. 

 

5. Terminy 
 Zgłoszenie szkół i złożenie prac konkursowych - 25. 05. 2017 r. 

 Posiedzenie jury dla kategorii plastycznej – 30. 05. 2017 r. 

 Ogłoszenie wyników dla kategorii plastycznej na stronie organizatora – 02. 06. 2017r. 

 Uroczyste wręczenie nagród – 6. 06. 2017 r. godz. 10.00 dla kategorii plastycznej, 

dla kategorii wiedzowej – 6. 06. 2017r. po zakończeniu konkursu.  

 

III. ZAGADNIENIA DO OPANOWANIA ( tylko SZKOŁA GIMNAZJALNA) 

 

 Życie i twórczość J. R. R. Tolkiena (Coreb M.: Tolkien: człowiek, który stworzył władcę 

pierścieni, materiał dodatkowy z wersji 5 płytowych filmów; załącznik - pomocny do 

uporządkowania wiadomości) 
 

 Znajomość książek:  

- trylogia: Władca pierścieni (tylko i wyłącznie w tłumaczeniu M. Skibniewskiej) + dodatek 

A, dodatek B i dodatek F 

- Hobbit  

- opowiadania z Silimarilionu: Beren i Lithien, Pierścienie władzy i trzecia era 

  

 Znajomość filmów: 

- Władca pierścieni i Hobbit w wersji reżyserskiej + dodatki (wersja dvd pięciopłytowa) 

 

 Umiejętność wskazania wątków biblijnych w twórczości Tolkiena i wątków 

autobiograficznych  

 

 Umiejętność wskazania różnic pomiędzy filmami, a książkami 

 

IV. BIBLIOGRAFIA 

 Książki: 

- Coreb M.: Tolkien: człowiek, który stworzył władcę pierścieni (dowolne wydanie)  

- Tolkien: Hobbit (dowolne wydanie) 

- Tolkien: Silimarilion (dowolne wydanie) 

- Tolkien: Władca pierścieni (dowolne wydanie w przekładzie M. Skibniewskiej) 

 Filmy: 

- Trylogia Władca pierścieni + materiał dodatkowy (wersja reżyserska, dvd 5 płytowe) 

-  Trylogia Hobbit + materiał dodatkowy (wersja reżyserska, dvd 5 płytowe) 

 

Ewentualne pytania proszę kierować do koordynatora konkursu: 

Zofia Cofałka  e-mail: zcofalka@wp.pl, 501899270 

 

 

 

 



 

 

ZAŁĄCZNIK  

Ważniejsze wydarzenia z życia Tolkiena 

 

Dzieciństwo 

 urodził się 3 stycznia 1892 r. w Bloemfontain w wolnym państwie Orania 

w Południowej Afryce; 

 rodzice Mabel i Artur – emigranci z Anglii;   

 rodzice pobrali się dopiero kiedy Mabel skończyła 21 lat (oświadczyny przyjęła mając 

zaledwie 18) – sztywne obyczaje wiktoriańskiej Anglii; 

 ślub odbył się w Afryce; 

 John – imię po dziadku, Reaul – 2 imię ojca; 

 W 1894 urodził się młodszy brat Johna – Hilary Artur Reaul; 

 małego Johna ukąsił jadowity pająk i od tego momentu John miał coraz większe 

problemy ze zdrowiem (od małego bardzo źle znosił klimat Afryki) w końcu Mabel 

z chłopcami musiała powrócić do Birmingham w Anglii, miały to być krótkotrwałe 

wakacje zdrowotne, a przedłużyły się w pobyt stały; 

 ojciec Johna miał do nich dojechać, ale niestety nie mógł pozostawić pracy, 

konkurencja w Afryce rosła, a podróż do Europy kosztowała, w końcu Arthur  zapadł 

na gościec stawowy, który groził mu nawet śmiercią; wylizał się z choroby, ale jego 

organizm był bardzo osłabiony;  

 w miesiąc po 4 urodzinach Tolkiena jego ojciec dostał krwotoku i zmarł; 

 Tolkien razem z matką i bratem pozostaje w Birmingham; zastępuje bratu ojca; 

 Matka jest pierwszą nauczycielką Johna - uczy go języka; 

 Matka umiera kiedy John ma 12 lat; 

 Po śmierci matki prawnym opiekunem braci Tolkienów zostaje miejscowy proboszcz 

– Ojciec Francis Morgan, potem Tolkien „wędruje” przez 10 różnych domów. 

 

 

Młodość 

 Szkoła średnia –1911 r. -  Herbaciany Klub Towarzystwa Barrovian zwany TCBS – Tolkien 

założył klub z trzema przyjaciółmi. Głównym zainteresowaniem klubu były legendy heroiczne 

(nie uczono literatury); 

 Zainteresowanie w dużej mierze wzięło się z braku konkretnej mitologii angielskiej – 

zawirowania wojenne spowodowały przemieszanie się kultur (Sasi, Irlandczycy, 

Szkoci, Normanowie, Celtowie itd.) i brak wierzeń; 

 Jedyne legendy to – eposy rycerskie – najpopularniejszy Król Artur; 

 Bardzo interesowała go Kalewala – fiński epos mitologiczny; 

 Zainteresowanie starodawnymi językami – przede wszystkim: staroangielskim, 

staronordyckim i gockim (sam jeszcze w szkole średniej studiuje te języki) 

i jednocześnie zaczyna tworzyć swój własny, sztuczny język. 

 

Tolkien i wojna 

 W 1911 (ten sam rok kiedy w szkole średniej zakłada Klub Herbaciany) Tolkien 

zaczyna studia na Oxfordzie. Studiuje językoznawstwo i literaturę. To popycha go 

w coraz większą chęć stworzenia mitologii angielskiej;  

 W 1914 r. wybucha I wojna światowa, w 1916 r. Tolkien ożenił się z Edith Bratt, 

niestety w niecałe 3 miesiące po ślubie został wcielony do wojska i oddelegowany na 

front we Francji; 



 

 

 Okropieństwa wojny - broń chemiczna (gaz) – wielu przyjaciół Tolkiena ginie na 

wojnie; 

 Tolkien w okopach zaczyna tworzyć Zaginione opowieści; 

 Zaginione opowieści – pierwowzorem Silmarillionu, jednak jeszcze w okopach 

następuje decyzja, że będzie to Silmarillion;  

 Zapadł na gorączkę okopową (od dziecka jest raczej wątłego zdrowia) to m. in. 

spowodowało, że powrócił do Anglii. 

 

Tolkien jako nauczyciel i pisarz 

   

 W 1925 r. wykłada językoznawstwo na Oxfordzie. Nadal pracuje nad wymyślanym przez 

siebie językiem. Na dodatek często uprzyjemnia sobie czas planowaniem geografii 

i rozrysowywaniem map wyimaginowanego świata, w którym istoty mogą posługiwać się 

wymyślonym językiem. Jednocześnie Tolkien ma świadomość, że to co tworzy, to jego 

upragniona mitologia, ale tak naprawdę tworzona tylko dla własnej przyjemności. Silmarillion 

nie miał być nigdzie publikowany, zresztą sam John nigdy Silmarillionu nie opublikował. 

Zrobił to jego syn Christopher po jego śmierci.  

 

 Hobbit  

 tak naprawdę nie wiadomo kiedy powstał. Na pewno pomiędzy rokiem 1930 

a 1936; 

 Pomysł na Hobbia – poprawiając prace studentów z nudów napisał:  W zimnej norze 

mieszał pewien Hobitt; 

 Krytykiem Hobita był syn wydawcy Stanleya Unwina; dostawał szylinga za 

przeczytanie rękopisu; to on decydował, która książka dla dzieci powinna być 

wydana; 

 Hobbit mimo iż wydany jako książka dziecięca zyskał poparcie dorosłych 

i nastolatków. 

 

 Władca pierścieni 

 Praca nad książką trwała 12 lat. Tolkien nie miał zamiaru pisać tej książki, 

zmusiła go do tego popularność Hobbita; 

 Krewny Bilba miał początkowo na imię Bingo – imię misia; 

 II wojna światowa – Tolkien nienawidził Hitlera, ale zawsze zaprzeczał aby 

ten znalazł swoje odzwierciedlenie w książce; uczeni przyznają, że umieścił 

taki podświadomie; 

 Denerwował go rozwój techniki; jako dziecko, a potem dorosły mógł na 

własne oczy oglądać jak jego ukochane, piękne miasteczko rolnicze 

Birmingham przeistacza się w miasto przemysłowe; 

 1954 wydanie drukiem; pierwszym krytykiem Władcy był Lewis. 

Śmierć Tolkiena 

- umiera w wyniku zapalenia płuc w szpitalu 2 września 1973 r. 

 

 

 

 

 

 

 


