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Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy o UE 
XVIII edycja pod hasłem 

Młodzi przyszłością Europy 

 

 

I. Organizatorzy Konkursu 

1. III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Dąbrowskiej  

w Płocku. 

2. Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. 

II. Cele Konkursu 

1. Kształtowanie postaw otwartości na integrację rozumianą jako uznanie  

dla różnorodności w jedności. 

2. Poznanie europejskiego dziedzictwa jako jednego z najistotniejszych czynników 

tworzenia się Zjednoczonej Europy. 

3. Ukazanie historii integracji UE na tle procesów integracyjnych współczesnego świata. 

4. Zapoznanie z mechanizmami i strukturami funkcjonującymi w UE. 

5. Uświadomienie znaczenia Unii Europejskiej jako organizacji ponadpaństwowej. 

6. Rozwijanie umiejętności dostrzegania konieczności współpracy i współodpowiedzialności  

w Europie w zakresie środowiska geograficznego, gospodarki, polityki i kultury. 

7. Zachęcenie młodzieży do podejmowania działań na rzecz integracji europejskiej  

i poznawania źródeł informacji o Europie. 

8. Rozbudzenie u młodzieży polskiej zainteresowania problematyką europejską  

oraz rozwijanie wiedzy na temat krajów europejskich. 

9. Ukazanie miejsca i roli Polski w procesie integracji europejskiej. 

10. Kształcenie umiejętności krytycznej oceny korzyści i kosztów wynikających  

z funkcjonowania Polski w realiach UE. 

11. Przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji o aktualnych 

problemach związanych z procesem integracji europejskiej.  

III. Tematyka Konkursu 

1. Idea integracji europejskiej w perspektywie historycznej. 

2. Organizacje gospodarczo – polityczne integrujące Europę i ich główne założenia. 

3. Geneza i rozwój Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. 

4. Instytucje Wspólnot i Unii Europejskiej. 

5. Ojcowie i symbole Unii Europejskiej. 

6. Struktury Unii Europejskiej. 

7. Traktaty wspólnotowe i unijne. 

8. Unia gospodarczo – walutowa. Wspólna waluta europejska – euro. 

9. Polityka gospodarcza i regionalna Unii Europejskiej. 

10. Programy pomocowe i strukturalne w Unii Europejskiej. 

11. Programy edukacyjne i kulturalne w Unii Europejskiej.  

12. Kraje członkowskie Unii Europejskiej i ich charakterystyka. 

13. Polska w strukturach unijnych. 

14. Korzyści i koszty wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 
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IV. Organizacja Konkursu 

1. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych młodzieżowych Mazowsza 

Północnego i Kujaw. 

2. Konkurs rozgrywany jest w kategorii indywidualnej i będzie odbywał się w trzech 
etapach: 

I etap (szkolny) 

Każda szkoła typuje trzech uczniów, którzy będą ją reprezentować w etapie 

międzyszkolnym (forma typowania uczniów jest dowolna). Uczniowie ci powinni 

wykazać się wiedzą i zainteresowaniami dotyczącymi Unii Europejskiej, geografii i 

historii państw członkowskich. 

II etap (międzyszkolny – półfinał) 

Uczniowie rozwiązują test online na platformie Moodle zawierający różnorodny typ 

zadań w czasie 40 minut. Zadania konkursowe dla poszczególnych uczniów będą 

pojawiać się w losowej kolejności. Po udzieleniu odpowiedzi na pytanie, uczeń nie 

będzie mógł wrócić do zadania poprzedniego. Jeden uczeń może podejść do testu 

tylko jeden raz. 

Do finału zakwalifikowanych będzie 10 osób z największą liczbą punktów. 

III etap (międzyszkolny – finał) 

Uczniowie rozwiązują podobny test w czasie 40 minut. Planowana forma testu jest 

stacjonarna, która odbędzie się w Zespole Szkół Centrum Edukacji w Płocku. 

Laureatami zostają trzy osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, a pozostali 

uczestnicy, otrzymują tytuł finalisty konkursu.  

Uwaga! W przypadku takiej samej liczby punktów o przejściu do grona laureatów 

decyduje ustna dogrywka. 

V. Terminarz Konkursu 

1. Etap szkolny – po eliminacjach szkolnych należy: 

 Zarejestrować uczestników poprzez wypełnienie formularza w Excelu dostępnego na 

stronie internetowej szkoły www.zsce.pl w zakładce szkolne konkursy 

https://zsce.pl/?page_id=572  

 Uzupełniony formularz wraz ze skanem podpisanego oświadczenia 

rodzica/opiekuna ucznia należy odesłać do 04 marca 2022 r. (piątek) na adres: 

joanna.murawska@zsce.pl  

 Po weryfikacji przesłanych danych uczestnicy konkursu otrzymają na swoje adresy 

e-mail loginy i hasła dostępowe do indywidualnych kont na naszej platformie 

konkursowej Moodle, która znajduje się pod adresem 

http://konkursy.zsce.pl/login/index.php. 

 Kolejnym krokiem jest aktywacja konta, którego każdy uczestnik musi dokonać 

indywidualnie. Instrukcja aktywacji konta na platformie Moodle została dołączona 

do regulaminu konkursu. 

2. Etap międzyszkolny – półfinał  w formie testu online odbędzie się dnia 17 marca 

2022 r. (czwartek) o godz. 11.00 na platformie  Moodle. 

3. Etap międzyszkolny – finał odbędzie się 7 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00  

w auli Zespołu Szkół Centrum Edukacji w Płocku, aleja F. Kobylińskiego 25. 

 

http://www.zsce.pl/
https://zsce.pl/?page_id=572
mailto:joanna.murawska@zsce.pl
http://konkursy.zsce.pl/login/index.php
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VI.  Nagrody i wyróżnienia 

Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich finalistów dyplomy i upominki. 

VII.  Literatura 

1. Europa od A do Z, Werner Weidenfeld, Wolfgang Wessels, 2002. 

2. ABC Unii Europejskiej, 2004. 

3. Encyklopedia Unii Europejskiej, 2008. 

4. Atlas, Odkrywamy UE, WSiP, 2008. 

5. Geografia Unii Europejskiej/ pod. red Jerzego Makowskiego/, Warszawa 2008. 

6. Europa w 12 lekcjach, Pascal Fontaine, 2014. 

7. Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. 

8. Edukacja europejska, St. Zięba, J. Korba, Z. Smutek, Operon, 2014. 

9. Polska w Unii Europejskiej, Barbara Odnous, Multico, 2016. 

10. Publikacje i broszury wydane przez UKIE i UE, w latach 2000-2018 

11. Strony internetowe poświęcone tematyce unijnej, m. in.: https://european-

union.europa.eu/index_pl  - o UE po polsku, http://europa.eu/kids-

corner/countries/flash/index_pl.htm (o krajach UE), 

http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/index_pl.htm (euro), 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page/pl statystyki UE 

– Eurostat, , http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/unia_europejska . 

 

VIII. Wszelkie pytania związane z Konkursem prosimy kierować na adres:  
Joanna Murawska, Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza, Al. F. 
Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, adres e-mail: joanna.murawska@zsce.pl  lub  
Bogdan Majewski, III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Dąbrowskiej w Płocku,, ul. 
Łukasiewicza 11, 09-400 Płock, adres e-mail: bogdan.majewski@trzecie.edu.pl . 

IX. Uwagi końcowe 

1. Listy laureatów i finalistów danej edycji Konkursu ogłaszane są na uroczystości jej 

zakończenia. Organizacja tej uroczystości jest uzależniona od sytuacji epidemicznej w 

kraju. 

2. Niniejsze przedsięwzięcie odbywa się wraz z dostosowaniem do zaleceń MEiN, GIS oraz 

MZ.  

3. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do ewentualnych zmian w regulaminie 

dotyczących jego organizacji, związanych z sytuacją pandemiczną w Polsce. 
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