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Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych 
 do udziału w XXVI edycji Ogólnopolskiego 
 Konkursu Wiedzy Biblijnej. Na laureatów czekają 
wspaniałe nagrody, a wśród nich indeksy  
na uczelnie wyższe, zagraniczne pielgrzymki  
oraz cenne upominki rzeczowe.

Poczuj radość Ewangelii!

Zakres merytoryczny
Zakres merytoryczny XXVI edycji obejmuje: 
Księgę Jeremiasza oraz Pierwszy i Drugi List  
św. Piotra wraz z wprowadzeniami, przypisami,  
komentarzami oraz słownikiem.

Honorowy Patronat:
JE Ks. Abp Wojciech Polak, Prymas Polski 
JE Ks. Abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski

Nie zwlekaj, masz czas do 25 lutego 2022 r. 
Zapoznaj się z regulaminem i za pośrednictwem 
szkoły zgłoś swój udział w XXVI Ogólnopolskim

Konkursie Wiedzy Biblijnej na www.okwb.pl. 

Dotychczas na nasze zaproszenie odpowiedziało  
około pół miliona uczestników z 1500 szkół 
ponadpodstawowych. Dołącz do tego grona  
i poczuj radość Ewangelii!

Ojciec Święty życzy, by codzienna lektura Ksiąg natchnionych,  
zwłaszcza Ewangelii, stała się dla wielu młodych  
okazją do poznania Chrystusa, zaproszenia Go  

do swego domu i życia z Nim na co dzień. 

W imieniu Papieża Franciszka  
 Pietro kard. Parolin, Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej 

Watykan, 22 stycznia 2021 r.

Uczyń pierwszy krok!

Obecnie tekstem źródłowym 
Konkursu jest Pismo Święte Starego 
i Nowego Testamentu – najnowszy 
przekład z języków oryginalnych 
z komentarzem (Edycja Świętego 
Pawła, 2011). Dzięki uprzejmości 
wydawcy, treść Pisma Świętego 
obowiązująca w konkursie biblijnym  
udostępniamy uczestnikom  
za pośrednictwem katechetów  
w formie pliku PDF.



automatycznie z dniem 1 marca 2022 r. na platformę konkursową  
konkurs.okwb.pl do przeprowadzenia konkursu online.

5.  Katecheta otrzymuje dostęp do platformy, o czym dostaje  
powiadomienie mailowe do dnia 1 marca 2022 r. (na maila z którego 
zgłaszał szkołę do 26. OKWB).

6.  Rejestracja uczniów przez katechetów w terminie 1–8 marca 2022 r. 
odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, na dedykowanej 
platformie online. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane, 
co uniemożliwi uczniom wzięcie udziału w Konkursie. 

7.  Uczestnicy po dokonaniu rejestracji przez katechetę otrzymują 
powiadomienie mailowe.

8.  Uczeń, aby wziąć udział w etapie szkolnym musi zalogować się  
na platformie (dane do logowania otrzymuje na maila) i w terminie 
wymienionym w punkcie 1. rozdziału II. przystąpić do rozwiązania testu.

9.  Dane do logowania użytkowników platformy testowej są jednakowe 
na każdym etapie konkursu.

10.  Test składa się 45 pytań zamkniętych, a na jego rozwiązanie uczestnicy 
mają 45 minut. Kolejność pytań i odpowiedzi jest losowa dla każdego 
ucznia. Nie ma możliwości powrotu do poprzednich pytań.

11.  Odpowiedzialność za uczciwy udział uczestnika w części pisemnej  
online etapu szkolnego spoczywa po stronie katechety.

12.  Do etapu diecezjalnego przechodzą maksymalnie trzy osoby, które 
uzyskały odpowiednio największą liczbę punktów, lecz nie mniejszą  
niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów; 

13.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów, zarządza się dogrywkę. 
14.  Ewentualna dogrywka przeprowadzana jest przez katechetę  

(poza platformą konkursową, za pomocą narzędzi 
stosowanych w zdalnym nauczaniu) 11 marca 2022 r. 
na podstawie przygotowanego przez organizatora 
zestawu pytań otwartych. Przy dalszym wyrównaniu 
wyników rozstrzygnięcie należy do katechety.

15.  Katecheta do 23 marca 2022 r. w oparciu  
o wyniki uzyskane przez uczniów (z testu na 
platformie oraz w ewentualnej dogrywce) przesyła 
wypełniony i podpisany protokół, wraz z załącznikiem 
nr 1 i nr 2 do regulaminu do Koordynatora 
diecezjalnego (listownie i mailowo – kontakt na stronie 
www.okwb.pl w zakładce ,,koordynatorzy”).

Regulamin skrócony
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej  

I. Postanowienia ogólne
1.  Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, 

zwanego dalej Konkursem, jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas 
Christiana” z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 25,  
00-519 Warszawa.

2.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
3.  Tekstem źródłowym Konkursu jest Pismo Święte Starego i Nowego 

Testamentu  – najnowszy przekład z języków oryginalnych  
z komentarzem (Edycja Świętego Pawła, 2011), a zakres 
merytoryczny XXVI Konkursu obejmuje Księgę Jeremiasza 
oraz Pierwszy i Drugi List św. Piotra wraz z wprowadzeniami, 
przypisami i komentarzami oraz słownikiem.

4.  Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego  
i ogólnopolskiego – finału.

5.  Za realizację Konkursu na terenie poszczególnych diecezji 
odpowiadają Koordynatorzy diecezjalni.

6.  Sprawy organizacyjne prowadzi Sekretariat Konkursu.

II. Etap szkolny
1.  Etap szkolny odbywa się na dedykowanej platformie online  

w dniach 9–10 marca 2022 r. (test dostępny dwa dni 
 – 9 marca od godziny 00.01 do 10 marca, do godziny 12.00). 

2.  Zakres merytoryczny etapu szkolnego obejmuje wyłącznie  
treść ksiąg Pisma Świętego wraz z przypisami.

3.  Koordynator diecezjalny przesyła do szkół regulamin  
oraz wszelkie informacje związane z organizacją Konkursu.

4.  W 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej 
mogą wziąć udział tylko te szkoły, które zostały zgłoszone 
przez katechetów do 25 lutego 2022 r. przez panel zgłoszeń 
na stronie www.okwb.pl. Zgłoszenia te zostają przeniesione 

XXVI 
edycja



III. Etap diecezjalny
1.  Za przeprowadzenie etapu diecezjalnego odpowiada  

Koordynator diecezjalny lub osoba przez niego wyznaczona,  
która zobowiązana jest do poinformowania uczestników  
o czasie i miejscu etapu diecezjalnego.

2.  Etap diecezjalny składa się z części pisemnej i ustnej.
3.  Zakres merytoryczny etapu diecezjalnego obejmuje treść  

ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniem, przypisami  
i komentarzami.

4.  W części pisemnej uczestnicy odpowiadają na pytania testowe, 
dostarczone w zamkniętych kopertach. Sprawdzenia poprawności 
wykonanego testu dokonuje powołana przez Koordynatora 
diecezjalnego Komisja, w oparciu o arkusz odpowiedzi.

5. Do części ustnej przechodzi maksymalnie 7 osób z największą 
liczbą punktów uzyskanych w części pisemnej, lecz nie mniejszą 
niż 50% maksymalnej liczby punktów, tj. 45 punktów.

6.  Część ustną stanowią pytania przygotowane przez 
Organizatora. Sprawdzenia poprawności odpowiedzi  
dokonuje powołana Komisja.

7.  W części ustnej stosuje się odrębny regulamin.
8.  Do etapu ogólnopolskiego przechodzą po trzy osoby  

z każdej diecezji, które uzyskały w części ustnej kolejno  
największą liczbę punktów.

9.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów zarządza się 
dogrywkę w celu wyłonienia 3 finalistów.

10.  Etap diecezjalny we wszystkich diecezjach odbywa się  
21 kwietnia 2022 r.

IV. Etap ogólnopolski – finał
1.  Za przygotowanie etapu ogólnopolskiego – finału 

odpowiada Sekretariat Konkursu.
2.  Analogicznie stosuje się punkty 2, 4, 5, 6, 8 rozdziału III.
3.  Zakres merytoryczny etapu ogólnopolskiego obejmuje  

treść ksiąg Pisma Świętego wraz z wprowadzeniem, 
przypisami, komentarzami i słownikiem.

4.  Finał Konkursu odbędzie się w dniach   
30–31 maja 2022 r. w Niepokalanowie

V. Postanowienia końcowe 
1.  Wgląd w sprawdzone testy na poszczególnych  

etapach Konkursu ma tylko Organizator. 
2.  Decyzje Komisji na każdym etapie są ostateczne.
3.  Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia 

terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega 
sobie prawo zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany będą 
umieszczone na stronie internetowej www.okwb.pl  
w zakładce regulamin.

4.  Aktualne informacje dotyczące Konkursu  
publikowane są na stronie:  
www.okwb.pl

Zapraszamy  
do zapoznania się  

z pełnym regulaminem Konkursu 
opublikowanym na stronie

www.okwb.pl.



Organizacja warsztatów biblijnych to nieodłączna część 
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.  

Warsztaty te obejmują treścią zakres tematyczny danej edycji, 
aby w ten sposób pomóc uczestnikom  

lepiej przygotować się do udziału w Konkursie.  
Wykłady organizowane są w diecezjach w formie stacjonarnej 

lub zdalnej, prowadzone przez biblistów. 

Spotkania biblijne są przedsmakiem tego,  
co będzie miało miejsce na kolejnych etapach Konkursu. 

To właśnie podczas ich trwania  
młodzież zawiera nowe znajomości  
i poznaje innych uczestników, którzy  

nie wstydzą się Jezusa i nauki, którą głosił. 

Warsztaty biblijne
Oprócz warsztatów,  

uczestnicy mają możliwość 
korzystania z udostępnianych przez nas 

 materiałów biblijnych. 

Znaleźć je można na stronie  
www.okwb.pl w zakładce Materiały  

oraz na stronie  

www.e-civitas.pl w zakładce Biblia.



Spotkanie 
Młodych z Biblią

W 2007 r. powstała myśl, by między poszczególnymi etapami 
Konkursu zaproponować młodym coś jeszcze.  

Ponieważ Jasna Góra to miejsce wyjątkowe,  
gdzie naprawdę obecna jest Maryja wskazująca na Swego Syna,  

zdecydowaliśmy, że warto pójść drogą św. Jana Pawła II,  
który tu zaprosił młodzież świata. Tak spotkanie zostało 

zaplanowane w częstochowskim sanktuarium.

Formuła zjazdu od początku jest jasna.  
Musi być modlitwa w kaplicy Matki Bożej.  

Tak w programie zaplanowana została Msza Święta  
przed Cudownym Obrazem Maryi i wspólne odmawianie różańca. 
Pozostałe punkty stanowią „dodatek” do tego spotkania młodych 

i nas samych z Królową Polski. Podążając szlakiem  
Jana Pawła II podjęta została decyzja o organizowaniu wydarzenia 

w okolicy 13. maja, by przypomnieć o cudzie  
ocalenia życia papieża Polaka. 

W zjeździe biorą udział finaliści 
 etapów diecezjalnych Konkursu wraz z katechetami.  
Chcąc jeszcze bardziej ukazywać, czym jest konkurs  

biblijny i o co w nim tak naprawdę chodzi postanowiliśmy 
zaprosić młodych, śladem Karola Wojtyły, w „góry” 

 na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Na program spotkania, 
oprócz modlitwy na Jasnej Górze, składa się wyjazd  

do Olsztyna pod Częstochową, a tam wejście  
na jasnogórski Giewont i świętowanie przy ognisku.



Biblia Audio Młodych 
Biblia Audio Młodych to dźwiękowa opowieść biblijna 

wzbogacona akustycznymi efektami specjalnymi  
i oryginalną muzyką, przygotowywana przez samych 

uczestników OKWB. To właśnie młodzi lektorzy,  
którzy wzięli już udział w Konkursie, zostali uhonorowani 

możliwością uczestniczenia w niesamowitym procesie tworzenia 
profesjonalnego audiobooka i tym samym niosą ułatwienie  

dla przyszłych konkursowiczów, nagrywane są przez nich 
bowiem Księgi Pisma Świętego, które będą dotyczyć 

zakresu OKWB w kolejnych latach.

W realizacji w 2020 r. udział wzięli uczestnicy XXIII edycji OKWB  
z kilkunastu diecezji oraz diecezjalni koordynatorzy  

– łącznie 45 osób. Komentarze wprowadzające do historii  
dodali ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel – 

przewodniczący komisji konkursowej OKWB  
oraz pan Sławomir Józefiak – pomysłodawca OKWB,  

Prezes Zarządu Grupy INCO S.A.

Projekt BIBLIA AUDIO Młodych  
nie jest inicjatywą jednorazową.  

Organizatorzy stawiają na cykliczność – rokrocznie  
nagrywany będzie aktualny zakres merytoryczny,  

z którego przygotowywać się będą wszyscy ci uczniowie,  
którzy w danym roku szkolnym wezmą udział  

w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej. W drugiej edycji 
nagrań Biblii Audio Młodych w 2021 r. wzięło udział czterdziestu 

uczestników, którzy użyczyli swych głosów postaciom  
z Księgi Ezechiela i Ewangelii wg św Jana.

 Efektem finalnym pierwszej edycji projektu,  
która była realizowana rok wcześniej, jest audiobook 

Księgi Liczb i Listu św. Pawła do Koryntian. 

Dla mnie osobiście projekt ten był niezwykłą szansą,  
by uczestniczyć w głoszeniu Dobrej Nowiny.  

Nawet jeśli, patrząc obiektywnie, mój wkład byłby niewielki,  
to i tak mam nadzieję, że choć trochę przyczyniłem się  

do poruszenia serc tych, którzy słuchali owoców tego dzieła.

Dawid, archidiecezja łódzka



Pismo Święte jest dla mnie pewną ucieczką od mrocznej rzeczywi-
stości w świat nadziei, dlatego chętnie wzięłam udział w konkur-
sie. Kiedy sięgam po słowo Boże, czy to na religii, czy sama, bądź 
słucham słowa Bożego w kościele, pojawia się u mnie wiele pytań, 
wiele przemyśleń na różne tematy. Bóg kierując swoje słowa za-
warte w Biblii wspiera mnie, rozumie mnie i pomaga mi w moich 
trudniejszych chwilach. Często Jego słowa pomagają mi znaleźć 
drogę do samej siebie i odkryć jaką chciałabym być. Pismo Święte 
jest opowieścią o tym, że człowiek szuka Boga, a Bóg człowieka. 
Czytając Pismo Święte doszukuję się wskazówek do tego jak do-
brze i mądrze żyć i jak dostrzegać Pana Boga wokół nas.

Patrycja, archidiecezja krakowska

Po raz pierwszy biorę udział w OKWB jako katecheta. Kilka lat 
temu jako uczestnik miałem okazję zgłębiać ewangelie synop-
tyczne. Wówczas dzięki konkursowi zrozumiałem, że nie można 
Pisma Świętego tylko czytać, studiować czy posiadać, lecz przede 
wszystkim słuchać i żyć na co dzień tym co w Nim jest zawarte. 
A Słowo Boże naprawdę zmienia i może być światłem, które po-
maga pokonywać największe trudności, ale i oświecić nasze drogi 
życiowe. Cieszę się, że OKWB był jednym z impulsów, który po-
mógł mi rozeznać życiowe powołanie do kapłaństwa.

Ks. Damian, diecezja kielecka

Z Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej jestem związany od 
pięciu lat. Początkowo jako uczestnik przez trzy lata brałem udział 
w Konkursie. Teraz jako wolontariusz pomagam w organizacji 
Konkursu oraz chętnie biorę udział we wszystkich wydarzeniach 
związanych z promowaniem Konkursu. Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy Biblijnej nie jest zwykłym konkursem, gdzie najważniej-
sze jest zwycięstwo. Jest to wielkie Dzieło, dzięki któremu młodzi 
ludzie mogą spotykać się i jednoczyć w Bogu i w Piśmie Świętym. 
Jest to wyjątkowe wydarzenie,które chce się przeżywać na nowo.

Jakub, diecezja warszawsko-praska

Moja przygoda z Konkursem rozpoczęła się w 2015 r., kiedy przy-
stąpiłam do niego po raz pierwszy. Dwa razy byłam w etapie die-
cezjalnym i poznałam bliżej społeczność konkursową. Tak bardzo 
mi się spodobało, że za zachętą Marysi Kaszuby, koordynatorki 
diecezji radomskiej zgodziłam się na pomoc w finale. Byłam dwa 
razy w Niepokalanowie jako wolontariusz, a już w następnym 
roku, czyli w 2020, stałam się koordynatorem diecezji radomskiej. 
Najlepiej wspominam wieczory finałowe, kiedy siedzieliśmy przy 
ognisku, śpiewaliśmy i graliśmy w kalambury oraz wyjazdy na 
Spotkanie Młodych z Biblią, kiedy mogłam poznać uczestników 
z całej Polski!

Wiktoria, diecezja radomska

Świadectwa



 Pomysłodawcą i organizatorem  
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej  

jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – 
ogólnopolska organizacja formująca do dojrzałości  

w wierze oraz podejmująca inicjatywy, które promują 
katolicką naukę społeczną i krzewią  

wartości patriotyczne.  

www.civitaschristiana.pl

Fundatorzy
 nagród 

głównych:

Znajdź nas także w serwisie 
facebook.com/konkursbiblijny


