
THE ADVENTURER BIBLE 

EXPERIENCE POLSKA 2022 

ZAŁOŻENIA KONKURSU: 

The Adventurer Bible Experience to konkurs z wiedzy biblijnej 

organizowany przez Związek Harcerstwa Adwentystycznego  

do etapu krajowego włącznie oraz przez ZHA we współpracy z Sekretariatem Młodzieży przy Wydziale 

Transeuropejskim KADS na etapie wydziałowym.  

Głównymi celami jest zachęcenie dzieci w wieku 6-9 lat do czytania i studiowania Biblii, rozumienia 

czytanego tekstu oraz zaangażowanie ich w służbę dla innych. Konkurs stara się przybliżyć dzieci  

do Jezusa i siebie nawzajem. 

PRZEBIEG KONKURSU: 

Konkurs jest podzielony na 4 etapy: 

1. Etap lokalny – Etap przygotowawczy. Organizatorzy krajowi przygotują pytania, na które każdy 

Zespół odpowiada we własnym zakresie, sprawdzając w ten sposób swoją wiedzę i to jak dobrze 

opanowali zakres materiału do tego momentu. Na tym etapie każdy Zespół przechodzi dalej (żaden 

Zespół nie odpada). Termin przeprowadzenia etapu: 29 stycznia 2022 r. Zespoły mogą indywidualnie 

dopasować ten termin do swoich możliwości. 

 

2. Etap chorągwiany – Etap wstępny. Organizatorzy krajowi przeprowadzą wstępny konkurs wiedzy 

w formacie online, aby ponownie sprawdzić wiedzę i stan przygotowania Zespołów, a także zapoznać 

uczestników z systemem przeprowadzenia konkursu na etapie wydziałowym. Każdy zgłoszony Zespół 

musi wziąć udział w tym etapie konkursu (obecność obowiązkowa). Na tym etapie każdy Zespół 

przechodzi dalej (żaden Zespół nie odpada).  Termin przeprowadzenia etapu: luty 2022 r.* 

 

3. Etap krajowy – Etap oficjalny. Organizatorzy krajowi przeprowadzą Konkurs ABE. Preferowanym 

formatem jest przeprowadzenie konkursu offline w trybie weekendowym, jeśli nie będzie to możliwe 

z przyczyn niezależnych od organizatorów to konkurs odbędzie się w formacie online. To jest 

zasadnicza część Konkursu ABE, sprawdzającego wiedzę Zespołów. Każdy zgłoszony Zespół musi wziąć 

udział w tym etapie konkursu (obecność obowiązkowa). Na tym etapie tylko Zespoły, które zajęły  

1. miejsce przechodzą do kolejnego etapu. Termin przeprowadzenia etapu: marzec 2022 r.* 

 

4. Etap wydziałowy – Etap oficjalny (zagraniczny). Organizatorzy wydziałowi we współpracy 

z organizatorami krajowymi przeprowadzą oficjalną część konkursu w formacie online/offline.** 

Tylko Zespoły, które zajęły 1. miejsce w poprzednim etapie biorą udział. Termin przeprowadzenia 

etapu: kwiecień 2022 r.* 

W edycji ABE 2022 Zespoły będą odpowiadać na pytania z zakresu dwóch ksiąg Starego Testamentu: 

Księga Rut oraz 1. Księga Królewska r.1-6. 

* Dokładne daty tych etapów zostaną ogłoszone w październiku. 

** Format będzie zależny od przepisów epidemiologicznych obowiązujących w krajach Wydziału 

Transeuropejskiego. Sposób spotkania zostanie ogłoszony w październiku. 



CZĘŚĆ PIERWSZA: Zespół 

Zuchy ZHA oraz dzieci (w wieku 6-9 lat) w Zborach KADS mogą stworzyć Zespół liczący od 2 do 6 osób. 

Drużyna ZHA, a także Zbór KADS może wydelegować więcej niż 1 zespół. Zaleca się tworzenie  

jak najbardziej pełnych zespołów, np. 12 osób chętnych, lepiej podzielić na dwa 6-osobowe zespoły  

niż trzy 4-osobowe zespoły.  

Każdy Zespół wyznacza spośród siebie Kapitana. Spoza swojego grona Zespół wybiera dorosłego 

Trenera, który pomaga Zespołowi w przygotowaniach do Konkursu. Dodatkowo każdy Zespół może 

wyznaczyć jedną (siódmą) osobę jako osobę rezerwową. Po etapie chorągwianym (diecezjalnym) 

Zespoły nie mogą zmieniać zgłoszonego wcześniej składu. 

Jeżeli Drużyna ZHA lub Zbór KADS nie ma wystarczającej ilości chętnych osób do stworzenia Zespołu, 

zaleca się stworzenie Zespołu z osób, należących do różnych Drużyn/Zborów, pod warunkiem jednak, 

że osoby tworzące Zespół należą do Drużyn/Zborów w obrębie tej samej Chorągwi (Diecezji). 

W razie jakichkolwiek problemów związanych z osobowym stanem Zespołu Trenerzy proszeni są 

o kontakt z Koordynatorem Konkursu. 

Każdy Zespół musi zostać zarejestrowany przez oficjalny formularz zgłoszeniowy, dostępny  

pod adresem: https://forms.gle/rGBriuvPfNwmbR5d9  

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1.10.2021 roku.  

 

CZĘŚĆ DRUGA: Ubiór 

W czasie konkursu wszystkie osoby biorące czynny udział oraz obsługa otrzymają zuchowy element 

ubioru, który są zobowiązani nosić na etapie krajowym oraz wydziałowym. W czasie etapu 

chorągwianego wszystkie osoby po przyrzeczeniu harcerskim są zobowiązani nosić chustę zuchową. 

 

CZĘŚĆ TRZECIA: Przebieg Konkursu 

Każdy z etapów składa się z 40 pytań podzielonych na dwa bloki. W rundzie pierwszej zadane zostanie 

pierwsze 20 pytań, a po przerwie w rundzie drugiej zadanych zostanie pozostałe 20 pytań. Runda 

pierwsza jest rundą Testową, a druga rundą Właściwą. Po zakończeniu rund punkty podliczane są 

według następujących zasad: 

• Jeśli Zespół uzyskał więcej punktów w Rundzie Właściwej, to punktowane są tylko pytania z rundy 

drugiej.  

• Jeśli Zespół uzyskał mniej punktów w Rundzie Właściwej, to zliczane są punkty z obu rund.  

Pytania konkursowe mają różną wartość punktową. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi na nie 

pozwala uzyskać od 1 do 6 punktów. Przed zadaniem pytania zawsze będzie podana wartość punktowa 

pytania. 

Uczestnicy konkursu siadają w swoich Zespołach na wcześniej przygotowanych i oznaczonych,  

przez organizatorów, miejscach. Wszystkie osoby niebiorące czynnego udział w konkursie: kadra, 

goście oraz osoby postronne siadają w wyznaczonym miejscu dla widzów, w oddaleniu za wszystkimi 

Zespołami. 

https://forms.gle/rGBriuvPfNwmbR5d9


Każde pytanie zostanie odczytane przez Prowadzącego Konkurs DWUKROTNIE. Dodatkowo każde 

pytanie będzie zaprezentowane na ogólnodostępnym dla uczestników ekranie. Po zakończeniu 

drugiego czytania, rozpoczyna się odliczanie czasu na dyskusję w Zespole i udzielenie słownej 

odpowiedzi Opiekunowi, który notuje ją na karcie.  

Każdy Zespół ma przydzielonego Opiekuna Zespołu, którym jest osoba pełnoletnia, niezwiązana 

bezpośrednio z danym Zespołem. Zadaniem Opiekuna jest zapisywanie odpowiedzi, ocena 

prawidłowości udzielanych przez Zespół odpowiedzi i przydzielanie za nie odpowiedniej ilości punktów. 

Kapitan Zespołu ustala z Zespołem ostateczną wersję odpowiedzi i przekazuje ją. Po zakończeniu czasu 

przeznaczonego na odpowiedź, nie ma możliwości skorygowania już zapisanej odpowiedzi.  

W zależności od wartości punktowej pytania, dostępny czas na udzielenie na nie odpowiedzi jest różny.  

Czas na odpowiedź w zależności od punktacji pytania: 

Pytanie za 1 punkt – czas 30 sekund 

Pytanie za 2 punkty – czas 35 sekund 

Pytanie za 3 punkty – czas 40 sekund 

Pytanie za 4 punkty – czas 45 sekund 

Pytanie za 5 punktów – czas 50 sekund 

Pytanie za 6 punktów – czas 60 sekund 

Sędzia techniczny (osoba odpowiedzialna za odmierzanie czasu na odpowiedzi), za każdym razem 

wyraźnie zaznacza (odlicza) pozostałe 10 sekund do końca czasu. Po odliczeniu odpowiedniej  

do danego pytania ilości czasu, zegar zostaje zatrzymany, co jest jednoznaczne z zakończeniem 

zapisywania przez Opiekunów odpowiedzi. Po zakończeniu odliczania każdy Opiekun Zespołu podnosi 

ręce do góry z kartą odpowiedzi lub bez niej, na znak gotowości do odczytania poprawnej odpowiedzi 

na pytanie. Zespoły, które nie odpowiedziały na pytanie lub ich odpowiedź nie zdążyła zostać zapisana 

na karcie nie otrzymują punktów za dane pytanie, a karta z odpowiedzią niezapisaną lub zapisaną  

po czasie, zostaje skreślona. 

Kiedy wszyscy Opiekunowie Zespołów podniosą ręce, wyrażając gotowość do odczytania prawidłowej 

odpowiedzi, Prowadzący konkurs czyta możliwie najlepszą i najlepiej potwierdzoną cytatami 

odpowiedź, która także wyświetlana jest na ogólnodostępnym dla uczestników ekranie. 

W trakcie przerwy pomiędzy blokami, Zespół może dokonać zmiany w składzie Zespołu.  

Każdy Zespół może wymienić jedną osobę, która wcześniej brała udział, na jedną osobę rezerwową, 

wpisaną do formularza zgłoszeniowego przed konkursem. 

 

CZĘŚĆ CZWARTA: Ocenianie i nagradzanie 

Po każdym pytaniu Opiekunowie zespołów porównują udzieloną odpowiedź z prawidłową 

odpowiedzią wyświetlaną przez organizatorów i odpowiednio wpisują zdobyte punkty za dane pytanie 

na karcie Zespołu. Punktowane są prawidłowe oraz częściowo prawidłowe odpowiedzi. Nie ma 

punktów połówkowych. 



W przypadku, gdy Zespół nie zgadza się z ilością punktów uzyskanych za udzieloną odpowiedź, zespół 

przez Kapitana ma prawo zgłoszenia „Sprawdzenia” odpowiedzi. Opiekun zespołu przekazuje kartę  

z odpowiedzią Komitetowi Sędziowskiemu, który po zapoznaniu się z odpowiedzią podejmuje decyzję 

o tym czy ilość uzyskanych punktów za tą odpowiedź została prawidłowo przydzielona czy nie. 

W przypadku korekty, odpowiednia ilość punktów zostaje skorygowana na karcie Zespołu. Decyzja 

Komitetu Sędziowskiego jest ostateczna. Komitet Sędziowski może odebrać prawo do sprawdzenia, 

jeśli Zespół będzie nadużywał tego prawa, utrudniając przeprowadzenie konkursu. 

Każdy Zespół zdobywa punkty na swoje konto. Punktacja ogólna nie będzie przeliczana na Drużyny  

czy Zbory, do których należą członkowie Zespołów. 

Każdy Zespół, który poprawnie udzieli odpowiedzi w danym zakresie punktowym, ma możliwość 

zajęcia odpowiednio I, II lub III Miejsca w danym etapie PBE. 

Zakresy punktowe dla poszczególnych miejsc: 

I Miejsce – 100%-90% najwyższego wyniku uzyskanego na danym etapie 

II Miejsce – 89%- 80% najwyższego wyniku uzyskanego na danym etapie 

III Miejsce – poniżej 80% najwyższego wyniku uzyskanego na danym etapie 

Każdy Zespół po zakończeniu Konkursu otrzyma Dyplom uczestnictwa w Konkursie, a każdy z jego 

członków (w tym również Trener Zespołu) pamiątkową przypinkę. W konkursie przewidziane są 

również nagrody dodatkowe: 

I Miejsce – jednodniowa wycieczka/wyjście (destynacja uzależniona  

od obowiązujących przepisów, termin uzgodniony ze zwycięskimi zespołami) 

II, III Miejsce – nagrody rzeczowe odpowiednie do zajętego miejsca 

 

CZĘŚĆ PIĄTA: Dyskwalifikacja 

Dyskwalifikacja może dotyczyć pojedynczego uczestnika lub całego zespołu. W przypadku, gdy osoba 

rażąco łamie zasady regulaminu konkursu, nie stosuje się do zasad ubioru lub uczestniczy w konkursie 

nie będąc zgłoszonym wcześniej członkiem zespołu, może zostać zdyskwalifikowana z dalszego udziału 

w konkursie, a jej wcześniejsze osiągnięcia w danej edycji zostają unieważnione. 

Powodem dyskwalifikacji całego zespołu może być korzystanie z niedozwolonych urządzeń, przez 

któregokolwiek z członków zespołu, podczas trwania konkursu, konsultowanie się czy jakakolwiek inna 

forma kontaktowania się z innymi zespołami, a także osobami nie biorącymi czynnie udziału 

w konkursie, a także korzystanie z oficjalnych pytań konkursowych, udostępnionych przez inne osoby, 

przed rozpoczęciem konkursu. Dyskwalifikacja zespołu, wyklucza jego dalszy udział w konkursie, a jego 

wcześniejsze osiągnięcia w danej edycji zostają unieważnione. 

Każdy z uczestników przed rozpoczęciem etapu konkursu musi podpisać „Oświadczenie 

o Integralności”, w którym oświadcza, że nie miał wcześniejszego dostępu do zestawu oficjalnych 

pytań. 

 

 

CZĘŚĆ SZÓSTA: Uwagi i kontakt 



W razie jakichkolwiek pytań lub uwag przed i po konkursie prosimy Trenerów o kontakt 

z Koordynatorem Konkursu. 

Kontakt: Dh Patrycja Strońska, e-mail: zha@zha.org.pl 

 

 

mailto:zha@zha.org.pl

