
 

 

Szanowni Państwo,        

Dyrektorzy i Nauczyciele klas trzecich szkół podstawowych w Poznaniu, 

Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15 Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu 

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w trzeciej edycji międzyszkolnego 

konkursu pt: „Poznajemy na wesoło państwa Unii Europejskiej” 

Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 77, 60- 204 Poznań ul. Dmowskiego 50  

tel. 061 866 59 61,  e-mail: sekretariat@sp77poznan.pl 

Osoba do kontaktu: p. M. Tomowiak – Stańczak tel. 697092202   

 

Regulamin Konkursu 

 

1. Organizator: 

Szkoła Podstawowa nr 77, 60- 204 Poznań ul. Dmowskiego 50  

tel. 061 866 59 61 

tel. bezpośredni do osoby odpowiedzialnej : 697092202  p. M. Tomowiak 

 

2. Cele konkursu: 

 wspólna nauka przez zabawę, 

 przybliżenie wiadomości o wybranych krajach Unii Europejskiej, 

 inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską, 

 rozwijanie kreatywności i operatywności uczniów. 
 

3. Termin i miejsce: 

08.05.2013r. ,godz. 13:00 w SP 77 

 

4. Zasady uczestnictwa. 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III szkół poznańskich. 

 Każda szkoła typuje 3 uczniów wyłonionych w trakcie wewnętrznych  eliminacji. 

 Konkurs ma formę turnieju, podczas którego uczniowie otrzymają zadania 

sprawdzające ich wiadomości, umiejętności i kreatywność.  

 Za prawidłowe odpowiedzi na pytania grupy mogą zdobyć maksymalnie 2 lub 3 
punkty w zależności od  zadania. Punktowane są pełne odpowiedzi na pytania.  

 Przewidziane są również pytania teoretyczne na ewentualną dogrywkę,  obejmujące 
podstawową wiedzę o UE. 

 Zgłoszenia do konkursu należy kierować do końca marca na adres SP 77 

(fax  061 866 59 61) lub bezpośrednio do prowadzącego tel. 697092202. 

 

5. Komisja konkursowa oceniać będzie: poprawność wykonywania zadania i pomysłowość  

uczniów. 

 

6. W skład komisji oceniającej wchodzą przybyli nauczyciele i przedstawiciel SP 77. 

Zadania komisji: 

 czuwanie nad sprawnym przeprowadzeniem konkursu, 

 analiza wyników i przyznawanie punktów każdej z grup, 

 sporządzenie protokołu oraz ogłoszenie wyników konkursu.  



 

 

7. Tematyka konkursu dotyczyć będzie ogólnej wiedzy na temat wybranych krajów Unii 

Europejskiej: Bułgarii, Szkocji, Węgier, Portugalii, Słowacji oraz podstawowych informacji o 

Unii Europejskiej. Dzieci będą mogły korzystać z map. 

 

8. Nagrody dla laureatów: 

Zdobywcy I, II, III miejsca otrzymują bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Przewidziany jest również słodki poczęstunek.      

     

9.Szczegółowe informacje i zagadnienia prześlemy zainteresowanym szkołom. 

 

Informacje i zagadnienia przeznaczone dla nauczycielek klas trzecich szkół poznańskich 

przygotowujących uczniów do trzeciej edycji międzyszkolnego konkursu pt: Poznajemy 

na wesoło państwa Unii Europejskiej. 

 

 Przygotowaliśmy pytania dotyczące podstawowej wiedzy na temat pięciu państw: 

Bułgarii, Szkocji, Węgier, Portugalii i Słowacji.  

 

 Dokładnie przeanalizuj położenie geograficzne wyżej wymienionych krajów (sąsiedzi, 
ukształtowanie terenu, trzy największe miasta, główne rzeki, najwyższe góry, nazwa 

stolicy itd.). Nie ucz się na pamięć! Dostarczymy mapy, z których będziesz mógł 

skorzystać. 

 Zapoznaj się z charakterystycznymi tradycjami, świętami i obyczajami występującymi 

w w/w państwach. 

 Zapoznaj się z zabytkami, miejscami i symbolami charakterystycznymi dla wybranych 
przez nas  państw. Naucz się je rozpoznawać. 

 Pomyśl, które postacie ze świata sztuki, polityki i muzyki kojarzą się jednoznacznie z 
wybranymi państwami. 

 Posłuchaj muzyki charakterystycznej dla wybranych państw. 

 Zapoznaj się z najpopularniejszymi zwrotami w podanych językach. 

 Zapoznaj się z potrawami charakterystycznymi dla danego państwa. 

 Rozwiń skrót UE, podaj które państwa należą do UE, ustal kiedy do niej wstąpiły 

wybrane przez nas państwa, opisz flagę UE, zapoznaj się z hymnem UE, walutą, 

siedzibą UE,  itd. 

 

 
Serdecznie zapraszamy 

M. Tomowiak- Stańczak 

H. Gołuńska 


