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Szanowni Szkolni Koordynatorzy Konkursu Biblia i Przypowieści biblijne,

 Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Sprawdzającej

ul. Czarnołęcka 26d, 04-740 Warszawa

tel. 22 509-86-70, fax 22 509-86-71

http://www.edi.edu.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim koordynatorom konkursu za umożliwienie uczniom 
sprawdzenia swoich wiadomości i pomoc w organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Biblia              
i Przypowieści biblijne. Dla każdego koordynatora przygotowaliśmy dyplom poświadczający 
zaangażowanie w przeprowadzenie konkursu. 

Na podstawie przesłanych przez uczniów testów zostały opracowane wyniki ogólnopolskiego 
konkursu. Dla uczniów, którzy uzyskali najwyższe miejsca z danego poziomu, przyznano 
następujące nagrody:

?1 miejsce – dyplom grawerowany i nagroda książkowa,
?od 2 do 5 miejsca – dyplom laureata i nagroda książkowa,
?od 6 do 10 miejsca – dyplom wyróżnienia.

Ponadto każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom uznania za udział w konkursie.

Dla szkół, które zgłosiły największą liczbę uczestników, przyznano wartościową nagrodę 
książkową dla szkolnej biblioteki.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników i zachęcamy do 
wzięcia udziału w naszych kolejnych konkursach: Panda 2021 (19-23 kwietnia 2021 r.), Konkurs  
Ekologiczno-Przyrodniczy (27 kwietnia 2021 r.) oraz Początki Państwa Polskiego 
(28 kwietnia 2021 r.). 

Warszawa, 4.01.2021 r.



ZASADY PUNKTACJI
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Konkurs Biblia i Przypowieści biblijne został przeprowadzony wśród uczniów szkół 
podstawowych na podstawie trzech rodzajów testów: Poziom 1 - dla edukacji wczesnoszkolnej 
(kl. I-III), Poziom 2 - dla szkoły podstawowej (kl. IV-VI) oraz Poziom 3 - dla szkoły podstawowej 
(kl. VII-VIII). 

Każdy test składał się z 30 pytań. Do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi,   
z których co najmniej jeden był prawidłowy.

Podstawę do oceny stanowiły wypełnione przez uczestników testy online.

Ocenie podlegała każda odpowiedź (od A do D) do każdego pytania w teście tak, że za poprawnie 
zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 punkt, a za błędnie zaznaczoną –1 punkt.

W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać +4 punkty,
a minimalnie –4 punkty.

Aby uniknąć ostatecznej ujemnej punktacji każdy z uczestników konkursu przystępując do testu 
otrzymał awansem 120 punktów (30 pytań x 4 możliwości odpowiedzi).

Przy przyznawaniu miejsc honorowane były miejsca ex aequo.

Błędnie wypełniony test online nie może być podstawą do reklamacji.



Imię Nazwisko Suma 
punktów

Miejsce Opis

Biblia - Poziom 1
Alicja Kokot 228 7 Dyplom wyróżnienia
Magdalena Górecka 210 16 Dyplom uznania
Agata Jagieniak 200 21 Dyplom uznania
Milena Wróbel 186 28 Dyplom uznania
Gabriela Nowak 158 42 Dyplom uznania

Wyniki - Ranking



Test Maksimum Minimum Średnia Liczba 
uczestników

Szkoła podstawowa
Biblia - Poziom 1 240 120 199 114
Biblia - Poziom 2 240 120 203 206
Biblia - Poziom 3 240 112 180 226

Ogólne Statystyki



Liczba uczestników w podziale na 
województwa



Imię Nazwisko odp1 odp2 odp3 odp4 odp5 odp6 odp7 odp8 odp9 odp10 odp11 odp12 odp13 odp14 odp15 odp16 odp17 odp18 odp19 odp20 odp21 odp22 odp23 odp24 odp25 odp26 odp27 odp28 odp29 odp30

Biblia Poziom 1
Magdalena Górecka ■□□□ ■□□□ □■□□ □□■□ □□□■ □■□□ □□■□ □■□□ ■□□□ □□□■ ■■■□ □□■□ □■□■ □□■□ ■□■■ ■■□□ □■■□ □■□□ □□■■ □□■□ ■□□■ □□■□ □□■□ □■□□ □□□■ ■□□□ ■□□□ □□■□ □□■□ ■□□□

Agata Jagieniak ■■□□ ■□□□ □■□□ □□■□ □□■■ □■□□ □□■□ ■□□□ ■□□□ □□□■ □□□■ □□■□ ■□■□ □□■□ ■■■■ ■■□□ ■■□■ □■□□ □□■■ □□■□ ■□□□ □□■□ ■□□□ □■□□ □□□■ ■■□□ ■■■■ □□■□ □□■□ ■■□■

Alicja Kokot ■■□□ ■□□□ □■■□ □□■□ □□□■ □■□□ □□■□ □■□□ ■□□□ □□□■ ■□□□ □□■□ ■□□■ □□■□ ■□□■ ■■□□ □■■■ □■□□ □■■■ □□■□ ■□□■ ■□□□ □□■□ □■□□ □□□■ ■■□□ ■■■■ □□■□ □□■□ ■■□■

Gabriela Nowak □■□□ ■□□□ □■□□ □□■□ □■□□ ■□□□ □■□□ □■□□ □□■□ ■□□■ ■□□□ □□■□ □□□■ □□■□ ■□□□ □■□□ ■□□□ □□□■ □■□□ □□□■ ■□□□ ■□□□ ■□□□ ■□□□ ■□□□ ■□□□ ■□□□ □■□□ □□■□ □□□■

Milena Wróbel ■■□□ ■■□□ □■■□ □□■□ ■□□□ □■□□ □□□■ ■■■■ □■□□ ■□□□ ■■■□ □□■□ □■■■ □□■□ ■□■■ ■■□□ □■■□ □■□□ □□■■ □□■□ ■□■■ □□■□ □□■□ ■■□□ ■■■■ ■■□□ ■■■■ □□■■ □□■□ □■□■

Dla szkoły o kodzie: 22700

Odpowiedzi uczestników konkursu



opis odp1 odp2 odp3 odp4 odp5 odp6 odp7 odp8 odp9 odp10 odp11 odp12 odp13 odp14 odp15 odp16 odp17 odp18 odp19 odp20 odp21 odp22 odp23 odp24 odp25 odp26 odp27 odp28 odp29 odp30

Biblia, Poziom 1 ■■□□ ■□□□ □■■□ □□■□ □□□■ □■□□ □□■□ □■□□ ■□□□ □□□■ ■□■□ □□■□ ■□□■ □□■□ ■□□■ ■■□□ □■■□ □■□□ □■■■ ■□□□ ■□□■ □□■□ □□■□ □■□□ □□□■ ■■□□ ■■■■ □□■□ □□■□ ■■□■

Biblia, Poziom 2 □□□■ □■□□ □■□□ □■□□ □□■□ □□□■ □□■□ □■□□ □□■□ ■□■■ □■□□ □□■□ □□■□ ■□□■ □□□■ □■□□ □■□□ □□■□ □■□□ □■□□ ■□□□ □□□■ □□□■ ■■□■ □■□□ □□■□ ■□■■ □■□□ □■□□ □□□■

Biblia, Poziom 3 □□□■ □□□■ ■■■■ □■□□ □□■□ □□■□ □■□□ ■□□□ ■■■□ □■□□ □□■■ ■□□□ ■■■■ □■□□ ■□■■ □■□□ □■□□ □□□■ □□■□ ■□□□ ■□□■ ■■■□ □■□□ □■□□ ■□■□ □□□■ ■■■■ ■□□■ ■□■■ □□□■

Klucz odpowiedzi do testów konkursowych - EDI Biblia i Przypowieści biblijne 
2020


