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Regulamin Międzyszkolnego Konkursu 

dla klas trzecich szkół podstawowych 

pt.: „Poznajemy na wesoło państwa Unii Europejskiej” 

 

1. Organizator: 
 
Szkoła Podstawowa nr 77, 60- 204 Poznan  ul. Dmowskiego 50 
tel. 061 866 59 61, fax: 061 866 59 61 
tel. bezpos redni do organizatora: 697 092 202 
 
2. Cele konkursu: 
 

 nauka przez zabawę, 
 przybliz enie wartos ci przys wiecających załoz ycielom Unii Europejskiej, 
 przybliz enie wiadomos ci o wybranych krajach Unii Europejskiej, 
 inspirowanie ucznio w do zainteresowania się problematyką europejską, 
 rozwijanie kreatywnos ci i operatywnos ci ucznio w. 

 
3. Termin i miejsce: 
 
15.05.2019r. (s roda) godz. 12:50 w SP 77 
Zgłoszenia do kon ca kwietnia. 
 
4. Zasady uczestnictwa: 
 

 Konkurs przeznaczony jest dla ucznio w klas III. 
 Kaz da szkoła typuje 3 uczniów wyłonionych w trakcie wewnętrznych  eliminacji. 

Uczniowie tworzą druz ynę reprezentującą szkołę. 
 Konkurs ma formę turnieju, podczas kto rego druz yny otrzymają zadania sprawdzające ich 

wiadomos ci, umiejętnos ci i kreatywnos c . 
 Zgłoszenia do konkursu nalez y kierowac  bezpos rednio do organizatora tel.: 697 092 202 

albo drogą mailową: monikatomowiak@o2.pl  
 Mile widziany sms potwierdzający udział szkoły w konkursie - do głównego organizatora -  

tel. 697 092 202 
 
5. Komisja konkursowa oceniac  będzie: poprawnos c  wykonywania zadan  i pomysłowos c  ucznio w. 
W skład komisji oceniającej wchodzą wybrani nauczyciele, przedstawiciel SP 77. 
 
Zadania komisji: 
• czuwanie nad sprawnym przeprowadzeniem konkursu, 

• analiza wyniko w i przyznawanie punkto w kaz dej z grup, 
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• sporządzenie protokołu oraz ogłoszenie wyniko w konkursu. 
 
6. Tematyka konkursu dotyczy ogo lnej wiedzy na temat krajo w UE: Bułgarii, Węgier, Portugalii, 
Słowacji oraz podstawowych informacji o Unii Europejskiej.  
 
Zagadnienia w Załączniku nr 1 
 
 
7. Nagrody dla laureato w: 
 
Zdobywcy I, II, III miejsca otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.  
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Załącznik nr 1       

    
Informacje i zagadnienia przeznaczone dla nauczycieli klas III przygotowujących ucznio w do 
jedenastej edycji międzyszkolnego konkursu pt.: „Poznajemy na wesoło państwa Unii 
Europejskiej”. 
 
Międzyszkolny konkurs odbędzie się 15. 05. 19 r. o godzinie 12:50 w Szkole Podstawowej nr 77  
w Poznaniu, w sali nr 1. Przygotowalis my pytania dotyczące podstawowej wiedzy na temat 
czterech pan stw. Za udzielenie odpowiedzi na pytania grupy mogą zdobyc  maksymalnie 3 punkty - 
w zalez nos ci od  zadania. Liczą się pełne odpowiedzi na pytania. Przewidziane są ro wniez  pytania 
teoretyczne na ewentualną dogrywkę  obejmujące podstawową wiedzę o UE. Skład komisji 
wybierany jest spos ro d nauczycieli. 
 
Zagadnienia dla uczestników międzyszkolnego konkursu pt.: „Poznajemy na wesoło 
państwa Unii Europejskiej”: 
 

 Dokładnie przeanalizuj połoz enie geograficzne wymienionych pan stw: Bułgarii, Węgier, 
Portugalii, Słowacji (sąsiedzi, ukształtowanie terenu, największe miasta, gło wne rzeki, 
największe jeziora, morza, najwyz sze go ry itd.). 

 Wysłuchaj hymno w ww. pan stw, zapoznaj się jak wyglądają ich flagi. 
 Poznaj nazwy przysmako w (potraw) charakterystycznych dla podanych pan stw. 
 Zapoznaj się z charakterystycznymi dla podanych przez nas  pan stw zabytkami, miejscami, 

symbolami, zwyczajami i s więtami. 
 Pomys l, kto re ze sławnych postaci kojarzą się jednoznacznie z wybranymi pan stwami. 
 Zapoznaj się z najpopularniejszymi słowami w podanych językach: (powitanie, poz egnanie, 

proszę, dziękuję itd.). 
 Rozwin  skro t UE podaj, kto re pan stwa nalez ą do UE, kiedy do niej wstąpilis my, opisz jej 

flagę, zapoznaj się z hymnem UE, walutą, siedzibą UE itd.
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