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Informacja dla Koordynatorów.
Uczestnicy konkursu spotykają się 06 maja 2010 roku o godz. 10:00 w holu głównym
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie (wejście od Al. Racławickich 14). Po rejestracji
przechodzimy do sali konkursowej (numer sali podamy Państwu w terminie późniejszym). Eliminacje
rozpoczynają się o godz. 11:00.
Na nocleg zaprosimy wszystkich Państwa do Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno
Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niedosłyszącej i Słabosłyszącej SOSWDDiMNiS – Lublin ul.
Pogodna 54. Planowany koniec wspólnego pobytu w Lublinie dla uczniów i koordynatorów z Polski; piątek
07 maja 2010 roku ok. godz. 17:00. Szczegółowy plan pobytu w Lublinie otrzymacie Państwo podc zas
rejestracji.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę zgłaszać na adres: hstefanska@wp.pl lub telefonicznie kom. 501 68
58 48.
I. Drugi etap konkursu w Lublinie będzie składał się z dwóch części;
Część pisemna
- w formie klasycznego testu,
Część ustna
- do wyboru dwa, z t rzech wylosowanych pytań.
II. Pytania konkursowe są ;
łatwiejsze dla uczniów szkół podstawowych ,
trudniejsze dla ucznió w szkół ponadpodstawowych.
III. Poniżej przykładowe pytani a konkursowe.
1. Kiedy się urodził o. M. A. Krąpiec?
2. Gd zie urodził się o. Krąp iec? (miejsce, powiat, województ wo)
3. W jakim kraju znajduje się obecnie miejsce urodzenia o. Krąpca?
4. Jak się nazywa szko ła filo zoficzna, której był t wórcą?
5. W jakim zakon ie był o. Krąpiec?
6. Na jakim uniwersytecie pracował?
7. W który m roku zaczął pracę na uniwersytecie w Lublinie?
8. Jakie dyscypliny filozo ficzne wykładał? (podaj przynajmniej 3)
9. Czy filo zofia w szko le lubelskiej była realistyczna czy idealistyczna?
10. Z kim współpracował o. Krąpiec w szko le lubelskiej? (wy mień przynajmn iej 3 osoby)
11. Jakiego uniwersytetu i w jakich latach był rektorem?
12. W jakim mieście o. Krąpiec mieszkał przez całe życie?
13. Na jakim wyd ziale uniwersyteckim pracował?
14. Co zrobił d la KUL od strony materialnej?
15. Co zrobił d la KUL od strony naukowo-organizacy jnej?
16. Jak nazywa się encyklopedia, którą zain icjo wał i współtworzył o. Krąpiec pod koniec życia?
17. Ilu mag istrów wypro mo wał o. Krąpiec?

18. Ilu doktorów wypro mował o. Krąpiec?
19. Kto był pro motorem doktoratów o. Krąpca?
20. Jak się nazywa filo zofia uprawiana przez o. Krąpca?
21. Wy mień co najmniej 5 filo zofów - uczniów o. Krąpca.
22. Do jakich najważn iejszych polskich organizacji naukowych należał o. Krąpiec?
23. Jakich uniwersytetów czy instytutów doktoraty honoris causa posiadał o. Krąpiec?
24. Jakie odznaczen ia i ordery posiadał o. Krąp iec? (wy mień przynajmniej 3)
25. Czy był d ziekanem Wydziału Filo zofii KUL?
26. Jakiej katedry był kierown ikiem?
27. W jakich latach był kierown ikiem Katedry Metafizyki?
28. W jakim gimnazju m zdawał maturę?
29. Jaki był profil g imnazju m, w którym uczy ł się młody Krąpiec?
30. Jacy są inni sławni wychowanko wie g imnazju m w Tarnopolu? (wy mień przynajmn iej 2)
31. Wy mień 5 tytułów książek o. Krąpca.
32. Z czego znany był Kościół i Klasztor w Lublinie, przy który m mieszkał o. Krąpiec?
33. Jak nazywa się radio i telewizja, w których wygłaszał felietony filo zoficzne i wykłady?
34. Jak nazywał się papież, z który m o. Krąpiec się przyjaźnił?

