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1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  

w Chojnie. 

2. W konkursie mogą brać udział  uczniowie klas  gimnazjów i klas I szkół 

ponadgimnazjalnych  powiatu gryfińskiego. 

3. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

- I etap – eliminacje szkolne  

- II etap – finał  w ZSP w Chojnie 

 

Organizacja I etapu konkursu - eliminacji: 

 

1. Eliminacje do II etapu powinny odbyć  się w szkole macierzystej. 

2. W wyniku eliminacji zostaje wyłoniona drużyna 3-osobowa, 

reprezentująca szkołę w finale. 

. 

 

                           Organizacja II etapu konkursu - finału: 

 

Finał Powiatowego Konkursu Wiedzy o Europie odbędzie się 9 lutego 2017r. 

w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Chojnie. 

                Początek konkursu o godz.10:00 

 

II etap składa się z trzech rund : 

  

Pierwsza runda – test  

 

1. Test składa się z 20 zadań zamkniętych. Można maksymalnie uzyskać 20 pkt. 

2. Każdy uczestnik konkursu pisze test indywidualnie, a wyniki drużyny zostają 

zsumowane. 

                                                      Druga runda – pytania 

 

         1.  Runda polega na zadawaniu pytań każdej  drużynie. 

2.  Pytania są o różnym poziomie trudności: każde za 2 punkty. 

3. O wyborze numeru pytania  decyduje kapitan drużyny. 

4. Każda drużyna ma prawo do pięciu pytań, które są zadawane  drużynom  w 

kolejności ustalonej przez prowadzących w  drodze losowania. 

5. Każda drużyna ma 1 minutę  na odpowiedź. 

6. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi lub błędnej odpowiedzi pozostałe 

drużyny będą mogły jej udzielić i otrzymać dodatkowy punkt. 

 

 

 



Trzecia  runda – prezentacja 

 

1. Każda drużyna ma przygotować wcześniej prezentację o wybranym przez 

siebie państwie Europy, ma ona zawierać  co najmniej pięć elementów 

charakteryzujących dane państwo. 

2. Maksymalny czas prezentacji - 10 minut. 

3. Za prezentację można uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

 

 

 

Nagrody : 

 

Za zdobycie I miejsca – uczniowie  wraz z opiekunem wyjadą na dwudniową 

wizytę studyjną do Parlamentu Europejskiego, nagrodę ufundował Europoseł 

Prof. Bogusław Liberadzki 

 

Za II i III miejsce dyplomy i nagrody książkowe 

 

Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.  

 

Zakres treści 
  

- Położenie i warunki naturalne państw 

- Nazwy stolic 

- Flagi 

- Najważniejsze budowle 

- Wybitne postaci 

- Ustroje 

- Potrawy 

- Języki 

- Organizacje międzynarodowe 

 

 

Postanowienia końcowe : 

 

Werdykt komisji jest ostateczny i nieodwołalny.  

W razie niewyłonienia zwycięzcy przewidziana jest dogrywka w formie pytań. 

Uczestnicy konkursu i ich opiekunowie przyjeżdżają na własny koszt. 

W czasie konkursu przewidziana jest przerwa na poczęstunek. 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konkursie 2 lutego 2017 r. 

 

 

Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. 

 

Informacje o konkursie znajdą Państwo również na stronie internetowej naszej 

szkoły: www.zsp chojna.pl     
 


