
SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 9 

 im. A. MICKIEWICZA W RYBNIKU 

REGULAMIN  WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU 

„CZY ZNASZ UNIĘ EUROPEJSKĄ?” 

 

I. Informacje ogólne: 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów ósmych klas szkoły podstawowej oraz 

trzecich klas gimnazjalnych województwa śląskiego, którzy są zainteresowani 

sprawami Unii Europejskiej. 

2. Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o instytucjach i krajach UE. 

3. Tematyka konkursu związana jest z historią, instytucjami, strukturami 

i funkcjonowaniem Unii Europejskiej oraz podstawowymi informacjami  

o państwach członkowskich UE. 

4. Literatura do konkursu: podręczniki do ósmej klasy szkoły podstawowej oraz 

trzeciej gimnazjum z wiedzy o społeczeństwie oraz podstawowe informacje o 

krajach unijnych pozyskane z Internetu: stolica, flaga, przedstawiciele władz, 

obowiązująca waluta, atrakcje turystyczne. 

5. Konkurs odbędzie się  w dniu 8 maja 2019r. w budynku SP9 w dwóch 

turach i  stanowi dwa odrębne konkursy: 

a) od godziny 9.00 – 11.00 dla klas trzecich gimnazjum, przyjmowanie 

drużyn wraz z opiekunami – 8.30, 

b) od godziny 12.00 – 14.00 dla uczniów klas ósmych szkoły 

podstawowej, przyjmowanie drużyn  wraz z opiekunami od 11.30. 

6. Organizatorkami  konkursu są nauczycielki – mgr Katarzyna Sacharczuk 

i mgr Bożena Tokarz. 

7. Dwuosobowy zespół reprezentuje  jedną szkołę. 

8. Każda szkoła może zgłosić do konkursu tylko jeden zespół.  

9. Potwierdzenie uczestnictwa w konkursie pocztą elektroniczną na adres: 

mitok@poczta.onet.pl, powinno nastąpić do dnia 26 kwietnia 2019r. 

10. Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić zgłoszenie i zgodę 

na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 1 do regulaminu 

i dostarczyć organizatorom w dniu konkursu. 

II. Przebieg konkursu: 

1. Konkurs składa się z dwóch części. 

2. Część pierwsza  przeprowadzona będzie w formie quizu. Składa się on 

z 30 pytań, które rozwiązuje zespół w programie komputerowym.   

Na odpowiedź na każde pytanie przewidziana jest jedna minuta, co daje 

łącznie 30 minut na rozwiązanie quizu. 

3. Część druga przeprowadzana jest wg zasad opisanych poniżej. 

a) Każdy zespół odpowiadać będzie na  pytania z puli pytań za 1, 2 i 3 punkty 

– trudność wybranego pytania zależy od zespołu. 
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b) Zespoły będą odpowiadać według wylosowanej wcześniej kolejności. 

c) Pytania i odpowiedzi konkursowe w części II przygotowane są w formie 

prezentacji multimedialnej. 

d) Każdy zespół będzie miał 30 sekund na zastanowienie i udzielenie 

odpowiedzi. 

e) W przypadku błędnej odpowiedzi lub jej braku pytania nie przechodzą 

na następne zespoły. 

f) Odpowiedzi do pytań muszą być pełne, nie uznaje się cząstkowych 

odpowiedzi. 

4. Zwycięzcą konkursu zostaje zespół, który zdobędzie największą ilość punktów 

– suma punktów z części I i II. 

5. Po zakończeniu konkursu, w  przypadku zdobycia jednakowej liczby punktów 

przez zespoły zajmujące 1, 2 lub 3 miejsce przeprowadzona zostanie dogrywka 

aż do momentu pierwszej pomyłki któregoś zespołu. 

6. Quiz i odpowiedzi zespołów oceniać będzie jury powołane przez 

organizatorów, z przewodniczącym i członkami wyłonionymi  spośród 

nauczycieli zaproszonych. 

7. Po przeprowadzeniu konkursu sporządzony  zostanie protokół. 

8. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie dla każdego uczestnika 

w drużynie przewidziane są nagrody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1. 

Zgłoszenie do wojewódzkiego konkursu „Czy znasz Unię Europejską?” dla uczniów 

szkoły podstawowej/gimnazjum* w roku szkolnym 2018/2019 

organizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 9 

im. Adama Mickiewicza w Rybniku  (dawne Gimnazjum nr 1) 

 

Uczeń:   

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

Szkoła:   

…………………………………………………………………………………………………

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

Klasa:   …………………………………… 

Opiekun:  

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

 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na publikowanie wizerunku (nazwisko, imię, szkoła, 

klasa, zdjęcie) mojego dziecka na liście uczestników wojewódzkiego konkursu „Czy znasz 

Unię Europejską?”   na stronie internetowej SP9 Rybnik oraz innych środkach masowego 

przekazu współpracujących ze szkołą. 

 

  *niepotrzebne skreślić                                    podpis rodzica  

                                                                                        …………………………………...

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 


