
 

 

 

 

VII REJONOWY TURNIEJ 

TRÓJMAGICZNY 

 

Konkurs literacki  „Prawdziwa magia – to literatura” 

 

 

 

 

W imieniu Szkoły Magii i Czarodziejstwa Hogwart oraz pod 

patronatem Ministerstwa Magii, Urzędu Miasta Chorzów,  

wydawnictwa Media Rodzina i Super Nowa mamy zaszczyt 

zaprosić wszystkie czarownice i czarodziejów ze szkół 

podstawowych i gimnazjalnych z Bytomia, Chorzowa, Siemianowic 

Śląskich i Świętochłowic do wzięcia udziału w Turnieju 

Trójmagicznym. Jak co roku zaszczyt organizowania tegoż turnieju 

przypadł nam, czyli Zespołowi Szkół Integracyjnych w Chorzowie. 

Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ od lat 

utrzymujemy kontakty z magicznymi uczelniami. 

 Tegoroczny konkurs dotyczyć będzie wszystkich tomów cyklu 

powieści o Harrym Potterze oraz książek okołopotterowskich. Na 

fanów tego niezwykłego bohatera  czeka prawdziwa uczta 

połączona z możliwością sprawdzenia własnych czarodziejskich 

zdolności. 

 

 



Regulamin 

 

Etapy„Turnieju Trójmagicznego”: 

 

Konkurs będzie się składał z 3 etapów: 

1. eliminacje szkolne 

2. test wiadomości w ZSI – 30.03.2011 r. 

3. finał – również w ZSI – 08.04.2011 r. 

 

Każda szkoła może wystawić 3 dwuosobowe zespoły (uczniowie danego zespołu pracują 

wspólnie we wszystkich etapach). Uczestników zapraszamy w strojach i z atrybutami 

nawiązującymi do treści niżej podanych książek. Jak co roku, przewidziana jest dodatkowa 

nagroda za strój. 

Osobno będą oceniani uczniowie szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych, mimo  

iż obowiązuje ich ten sam zakres wiedzy. 

 

Literatura obowiązkowa: 

 

1. „Harry Potter i Kamień Filozoficzny” J.K.Rowling 

2. „Harry Potter i Komnata Tajemnic” J.K.Rowling 

3. „Harry Potter i Więzień Azkabanu” J.K.Rowling 

4. „Harry Potter i Czara Ognia” J.K.Rowling 

5. „Harry Potter i Zakon Feniksa” J.K.Rowling 

6. „Harry Potter i Książę Półkrwi” J.K.Rowling 

7. „Harry Potter i Insygnia Śmierci” J. K. Rowling 

8. „Baśnie Barda Beedle’a” J.K.Rowling 

9. „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” Newt Skamander 

10. „Quidditch przez wieki” Kennilworthy Whisp 

 

Literatura uzupełniająca: 

 

1. „Tezaurus Harry Potter I – VII” Andrzej Polkowski, Joanna Lipińska 

 

Istnieje możliwość przeprowadzenia eliminacji szkolnych według własnego pomysłu. 

Jeśli jednak chcą Państwo otrzymać skonstruowany przez nas test wraz z kluczem 

odpowiedzi, prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy. 

Zgłoszenia do II etapu Turnieju Trójmagicznego należy wysłać na adres ZSI lub 

pocztą elektroniczną do 20 marca 2011 r. W zgłoszeniu prosimy podać nazwę szkoły,  

nazwiska uczestników oraz ich opiekunów. 

Dodatkowe informacje dotyczące finału prześlemy do szkół, które zgłoszą swój udział  

w konkursie. 
 

Kontakt: 
 

Zespół Szkół Integracyjnych, ul. Piotra 9a, 41-500 Chorzów (tel./faks (32) 348-12-83). 

Wszelkich informacji udzielają:  Aleksandra Przyłucka i  Agnieszka Dzięciołowska-Krupa. 

Poczta elektroniczna: olaprzy@wp.pl   adagnieszka@wp.pl . 

 Dla najzdolniejszych czarodziejów (finalistów) przygotowaliśmy wraz z Urzędem 

Miasta, wydawnictwami Media Rodzina i Super Nowa atrakcyjne – magiczne nagrody. 

 Wszelkie dodatkowe informacje (jak i wyniki drugiego i trzeciego etapu) będą 

zamieszczane na stronie szkoły: www.zsichorzow.republika.pl  

 

NIE BĄDŹ MUGOLEM I ZGŁOŚ SWĄ DRUŻYNĘ  
DO KONKURSU!!! 
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