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Szanowni Dyrektorzy
Szkoły Podstawowej

                                                                    
 
                   Oddział Przewodnicki i Koło Przewodników Turystycznych  PTTK w Toruniu zapraszają
uczniów szkół podstawowych do udziału w „IX Wojewódzkim Konkursie Katarzynkowym” 
pod Honorowym  Patronatem „Żywego  Muzeum  Piernika”  w  Toruniu  przy  dofinansowaniu
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego      

               Konkurs wyrósł na bazie dziesięciu edycji Miejskiego Konkursu Katarzynkowego. Dzięki niemu
chcemy spopularyzować wśród dzieci i  młodzieży województwo kujawsko-pomorskie i  nasz  piernik,
który smakuje bardzo nie tylko mieszkańcom Torunia, ale także gościom odwiedzającym miasto.

Zasady konkursu:

1. Uczeń biorący udział w konkursie powinien (do wyboru): 
1.1  odpowiedzieć prawidłowo na wszystkie pytania zawarte w załączonym teście 
1.2  wykonać pracę plastyczną (format A 4 albo A 3, technika dowolna, również projekt witraża)

związaną z wybraną legendą z danej okolicy lub piernikiem bądź z Włocławkiem  (tegoroczny
temat przewodni konkursu). 

1.3 Zrobić  zdjęcie  ulubionego  zakątka,  napisać  co  przedstawia  i  dlaczego  ten  właśnie  został
wybrany (format 10cm na 15cm lub 15cm na 18cm)

1.4  Honorowane będą tylko prace indywidualne.

2. Prace oceniane są w trzech kategoriach: test, praca plastyczna (uwzględniająca również projekt
witraża) zdjęcie. Spośród prawidłowo rozwiązanych testów prace nagrodzone zostaną wyłonione
drogą losowania.

3. Nadzór nad właściwym przebiegiem konkursu sprawuje komisja konkursowa.

           Odpowiedzi prosimy nadsyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną e-mail:oppttk.torun@wp.pl
do dnia 28 listopada 2022 r.  na adres:  Oddział Przewodnicki PTTK, ul. Fosa Staromiejska 6,  87-
Toruń lub dostarczyć osobiście do Koła Przewodników PTTK ul. Ducha Św. 7/9, 87-100 Toruń w
poniedziałki w godz. 15-17, z zaznaczeniem na kopercie „IX Wojewódzki Konkurs Katarzynkowy”.
Kontakt telefoniczny 607 543 064
           Uroczyste  podsumowanie  konkursu  i  wręczenie  nagród  odbędzie  się  w  grudniu  2022r.
Zwycięzcy zostaną poinformowani o dacie i miejscu spotkania osobnym pismem.

            W załączeniu przesyłamy zestaw zadań konkursowych.
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Dlaczego KONKURS KATARZYNKOWY?

                 Toruń, piernikowe miasto, z nierozłączną katarzynką i jej niepowtarzalną
formą znaną tylko w tym mieście.

                Historia obdarzyła gród słodkim, korzennym ciastem, które jadamy na co
dzień i od święta, nie zastanawiając się nad tym, że towarzyszy nam ono już od ponad
siedmiuset lat.

               Najpiękniejsze legendy związane z Toruniem łączą się także z imieniem
Katarzyny.  I  nie  jest  ważne  to,  czy  ich  bohaterką  jest  młodziutka  Kasia,  córka
piekarza, czy też dostojna siostra zakonna Katarzyna. Imię to od wieków nawiązuje
do toruńskiego piernika.

              W związku z tym pragniemy dzień świętej Katarzyny bardzo  słodko święcić, 
a  przy  okazji  bliżej  poznać  Katarzynę  Aleksandryjską,  która  imieniny  obchodzi 
25 listopada, oraz to wszystko co  wiąże się z  tym pięknym imieniem.

               Jednocześnie pragniemy zachęcić do poznawania województwa 
kujawsko-pomorskiego,  dziejów  miast,  przyrody,  sławnych  ludzi  i  ciekawych
instytucji.

Hasłem przewodnim bieżącego roku jest WŁOCŁAWEK

Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież szkół podstawowych 
województwa kujawsko-pomorskiego do udziału

                                w „IX Wojewódzkim Konkursie Katarzynkowym ”

      

   
                                         



     DROGI UCZESTNIKU KONKURSU KATARZYNKOWEGO,
            to specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy podany niżej
zestaw  zadań  IX Wojewódzkiego Konkursu Katarzynkowego
                                           /do wyboru/.
       

I. Zilustruj dowolnie wybraną legendę związaną z twoją okolicą lub piernikiem  
bądź wykonaj pracę związaną z hasłem roku – Atrakcje  Włocławka         

             / format A4 lub A3, technika dowolna, także projekt witraża /.
I. Zrób zdjęcie ulubionego zakątka, napisz co przedstawia i dlaczego ten właśnie 

wybrałeś (format 10cm na 15cm lub 15cm na 18 cm)
II. Rozwiąż podany niżej test:

   

1. Katarzyna Aleksandryjska urodziła się w  ... Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź.

                   a. Aleksandrii                                                              b. Aleksandrowie Kujawskim
       

1. W piernikowej Alei Gwiazd w Toruniu znajdują się „katarzynki”…. Zakreśl znakiem x 
prawidłową odpowiedź.

a. Katarzyny Żak                                                        c. Mikołaja Kopernika
b. Tomasza Organka                                                                           

       
2. Piernik w języku angielskim to …. Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź.
          
            a. prjanik                                                                       c. gingerbread     

      b. peperkoek

3. Kopalnia  węgla brunatnego „Montania” – ścieżka edukacyjna znajduje się w ….Zakreśl znakiem 
x prawidłową odpowiedź

   
a. Piła -  Młyn                                                             c.  Kruszwica 
b. Łubianka                                                                 d.  Książki

4. W Golubiu Dobrzyniu znajduje się zamek … Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź.

                   a.   krzyżacki                                                                b.  biskupi 
      

5. W Chełmnie znajdują się…. Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź.

a. relikwie św. Walentego                                           c.  kopalnia soli
b. gotyckie kościoły

      



6. Zespól klasztorny franciszkanów ufundowany przez Wł. Łokietka jako wotum za zwycięstwo pod 
Płowcami znajduje się w... Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź

a. Solcu Kujawskim                                                    c.  Radzikach
b. Koronowie                                                               d.  Radziejowie                         

7. Król Jan Olbracht zmarł w... Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź  
  

      a.  Toruniu                                                                     c.  Brodnicy
      b.  Bydgoszczy                                                              d.  Nakle

8. Fontanna „Jaś i Małgosia”  znajduje się …. Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź.

      a.   w Parku w Ciechocinku                                           c.  na rynku w Szafarni  
      b.  Włocławku                                                                d.  nad Brdą w Bydgoszczy

 
9.  Pałac w Lubostroniu zbudowany został w stylu …. Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź 

a. gotyckim                                                                  c.  klasycystycznym
b. renesansowym         

10.  Wśród atrakcji Włocławka znajdują się… Zakreśl znakiem x prawidłową odpowiedź.

a. „Żywe” Muzeum Piernika                                       c.  stopień wodny na Wiśle
b. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

11.  Pierwszy stały most przez Wisłę we Włocławku powstał w roku… Zakreśl znakiem x prawidłową
odpowiedź

       a.   1677                                                                         b.  1865 

12.  Na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego spotkasz: Zakreśl znakiem x 
prawidłową odpowiedź.

a. żmiję zygzakowatą                                                   c.  wydmy
b. dąb szypułkowy, który ma ponad 250 lat                d.  Jezioro Rakutowskie
 

       14. Wyobraź sobie, że jesteś wśród twórców przyszłorocznego testu Konkursu Katarzynkowego. 
             Jakie zadasz pytanie promujące walory województwa kujawsko-pomorskiego?

             ……………………………………………………………………………………………………………
      

Nasza podpowiedź: - skorzystaj z portalu „nasze.kujawsko-pomorskie.pl”
           ˗ w pytaniach może być więcej niż jedna poprawna odpowiedź.

                                                                              
                                                               Nazwisko i imię ucznia .......................................................  

                                                        
                                                         Szkoła, klasa, nauczyciel  .................................................... 
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