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NADZWYCZAJNY	MIESIĄC	MISYJNY	–	PAŹDZIERNIK	2019	
	

QUIZ	WIEDZY	O	MISJACH	
	
	

Organizator	
	
Organizatorem	Quizu	Wiedzy	o	Misjach	jest	Wydział	Duszpasterstwa	Misyjnego	Kurii	
Metropolitalnej	 w	 Krakowie.	 Okazją	 do	 takiej	 formy	 zdobycia	wiedzy	 o	misjach	 za	
pomocą	 zabawy	 stało	 się	 ogłoszenie	 przez	 Papieża	 Franciszka	 Nadzwyczajnego	
Miesiąca	 Misyjnego	 -	 października	 2019	 roku.	 Szczegółowe	 informacje	 na	 temat	
założeń	 i	 wydarzeń	 Miesiąca	 należy	 szukać	 na	 stronie	 internetowej	 Wydziału	
Duszpasterstwa	Misyjnego:	https://misje.diecezja.pl	
	
Termin		
	
Quiz	(etap	szkolny)	odbędzie	się	w	dniu	patronki	misji	św.	Teresy	od	Dzieciątka	Jezus		
1	 października	 (wtorek),	 proponujemy	 szkołom	 przeprowadzenie	 quizu	 w	 godz.	
9.00-12.00.		
	
	
Uczestnicy	
	
Quiz	skierowany	jest	do	uczniów	Szkół	Podstawowych	oraz	Średnich.	
Uprzejmie	prosimy	Katechetów	i	Nauczycieli	o	propagowanie	wiedzy	misyjnej	wśród	
uczniów	i	zachęcenie	do	wzięcia	udziału	w	Quizie	Wiedzy	o	Misjach.	
	 	
Quiz	obejmuje	trzy	grupy	wiekowe:	
	
Szkoła	podstawowa:		

a) grupa	I:	klasy	IV	-	V	

b) grupa	II:	klasy	VI	–	VIII	
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Szkoła	średnia	

c) grupa	III:	uczniowie	wszystkich	klas	szkoły	średniej	

	

Zasady	konkursu	
	
Do	 wzięcia	 udziału	 w	 Quizie	 konieczne	 jest	 posiadanie	 naładowanego	 smartfona											
z	dostępem	do	Internetu.	
	
Quiz	odbędzie	się	w	przypadku	uczniów	z	użyciem	smartfonów	i	strony	kahoot.it								
i	 w	 tym	 samym	 czasie	 będzie	 prowadzony	 przez	prowadzących-	 nauczycieli	 za	
pomocą	strony	kahoot.com.	Obie	–	są	darmowe.	Potrzebny	jest	wyświetlacz	/	ekran	
z	głośnikami	–	tam	pokazywać	się	będą	kolejne	pytania	quizu	ze	strony	kahoot.com.	
W	czasie	 rzeczywistym	uczniowie	 głosują	na	poprawną	odpowiedź	na	 smartfonach	
na	stronie:	kahoot.it.	
	
W	 quizie	 mogą	 pojawić	 się	 pytania	 dźwiękowe	 (filmy,	 piosenki	 –	 zaczerpnięte																
z	kanału	Youtube)	oraz	pytania	tekstowe	z	ilustrującymi	je	zdjęciami	z	życia	misji	na			
5	 kontynentach.	 Każdy	 uczestnik	 quizu	 będzie	 miał	 30	 sekund	 na	 udzielenie	
odpowiedzi.	 Gracz,	 który	 odpowie	 najszybciej	 –	 automatycznie	 będzie	 miał	
przyznaną	dodatkową	punktację	od	aplikacji	kahoot.it.	
	
	
Treści	quizu	
	
Pytania	 quizu	 będą	 tworzone	 na	 podstawie	 filmów	 dot.	 misji	 z	 kanału	 Yotube,	
wybranej	 książki	 lub/i	 artykułów	 w	 czasopismach	 misyjnych	 on-line.	 Materiały	
zostaną	dostosowane	do	wiekowych	grup	uczestników.	
	
Linki	 i	 adresy	 bibliograficzne	 zamieścimy	 z	 końcem	 sierpnia	 na	 stronie		
https://misje.diecezja.pl,	na	podstronie	Miesiąc	Misyjny.	
	
	
Przykładowy	czas	
	
W	ciągu	40	min.	uczestnicy	mogą	odpowiedzieć	na	około	30	pytań	–	przy	założeniu,	
że	 prowadzący	 quiz	 czyta	 jedynie	 poprawną	 odpowiedź	 na	 końcu	 każdej	 tury.														
Po	każdej	turze	uczniowie	widzą	w	rankingach,	kto	mieści	się	w	pierwszej	czwórce.		
	
Całościowe	wyniki	quizu	dostępne	są	po	ściągnięciu	ich	w	postaci	pliku	PDF	na	dysk	
komputera.		
	
	
Nagrody	
	
Trzej	 uczestnicy	 z	 najwyższą	 punktacją	 w	 każdej	 grupie	 wiekowej	 otrzymają	
atrakcyjne	nagrody.		
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Nagrody	zostaną	wręczone	podczas	finałowej	gali	Miesiąca	Misyjnego		
28	 października	 2019	 o	 godzinie	 16.00,	 w	 Auli	 św.	 Jana	 Pawła	 II	 w	 Krakowie-
Łagiewnikach.		
	
Do	 udziału	 w	 Gali	 zaproszeni	 są	 wszyscy	 zainteresowani	 oraz	 uczestnicy	 Quizu	
Wiedzy	o	Misjach.	
	
	
Zgłoszenia	i	regulamin	
	
Karta	 zgłoszenia	 szkoły	 do	 uczestnictwa	 w	 quizie	 oraz	 regulamin	 zostaną	
zamieszczone	 na	 stronie	 internetowej	 https://misje.diecezja.pl	 do	 końca	 sierpnia	
(podstrona	Miesiąc	Misyjny).	

	
Chęć	uczestnictwa	w	gali	finałowej	wraz	z	liczbą	przewidywanych	chętnych	prosimy	
nadsyłać	na	adres	e-mailowy	krakow.misje@gmail.com	do	dnia	15	października.	

	

	

Czekamy	na	Wasze	zgłoszenia!	

	

Z	misyjnymi	pozdrowieniami,	

s.	Bożena	Najbar	SSPC	

Wydział	Duszpasterstwa	Misyjnego	Archidiecezji	Krakowskiej	

	

Małgorzata	Gadomska	

Agencja	kreatywna	TBC	Project	


