
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez  

Powiat Niżański 
  

 
§ l 

 Postanowienia ogólne 

 

1. Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej, zwany dalej Konkursem, jest organizowany 

przez Elżbietę Łukacijewską Poseł do Parlamentu Europejskiego, zwaną dalej Organizatorem. 

2. Organizacją wspierającą jest Powiat Niżański 

a. Konkurs został objęty Patronatem Merytorycznym przez Regionalny Ośrodek Debaty 

Międzynarodowej. 

b. Celem Konkursu jest promocja wiedzy o Unii Europejskiej i integracji europejskiej 

wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. 

c. Do udziału w Konkursie zaproszeni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

prowadzonych przez Powiat Niżański. 

d. Konkurs jest dwuetapowy: 



 I Etap - Test z Wiedzy o UE. 

 II Etap -Pytania otwarte. 

e. Zarówno I jak i II Etap przeprowadzane są przez Komisję Szkolną powołaną przez 

Organizatora. 

 

§ 2 

I Etap - Test z wiedzy o UE 

 

1. W Konkursie uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 

Powiat Niżański. 

2. Komisja Szkolna powołana przez Organizatora sporządza listę uczestników eliminacji 

szkolnych. 

3. I Etap - Test z wiedzy o UE jest planowany na dzień 22 kwietnia 2013 r., 

godzina 8:00 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. 

4. I Etap konkursu polega na udzieleniu odpowiedzi na 60 pytań testowych 

przygotowanych przez Organizatora Konkursu. Przeznacza się na to 45 minut. Pytania ogólne 

z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej. 

5. Organizator Konkursu dostarcza pytania egzaminacyjne na godzinę przed 

rozpoczęciem I Etapu konkursu. 

6. Komisja Szkolna jest zobowiązana do zapewnienia uczestnikom warunków 

umożliwiających samodzielność odpowiedzi. 

7. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje l punkt, za odpowiedź błędną 

0 punktów. Maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia przez uczestnika 

w I Etapie wynosi 60. 

8. Po zakończeniu I Etapu Komisja Konkursowa sumuje punkty i ogłasza listę l0 osób, 

które przechodzą do II Etapu konkursu. W przypadku tej samej ilości punktów dotyczących 

ostatnich miejsc planowana jest dogrywka w postaci dodatkowego pytania otwartego. 

 

§ 3 

 II Etap - Pytania otwarte 

 

1. II Etap - Pytania otwarte, zwany później Finałem, jest planowany na dzień 

22 kwietnia 2013 r. 

2. Finał będzie polegał na udzieleniu odpowiedzi ustnej przez każdego z uczestników 



na 2 pytania szczegółowe i l pytanie problemowe zadane przez Komisję Konkursową. 

Czas odpowiedzi na pytania szczegółowe to l minuta, a na pytanie problemowe maksymalnie 

do 3 minut. 

3. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie szczegółowe uczestnik otrzymuje 

3 punkty, a na pytanie problemowe maksymalnie 6 punktów. W sumie każdy z uczestników 

Finału może uzyskać maksymalnie 12 punktów. 

4. Punkty przyznaje Komisja Konkursowa po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi. W skład 

Komisji Konkursowej wchodzą osoby wydelegowane przez Komisję Szkolną. 

5. Finał kończy się ogłoszeniem listy zwycięzców i przyznaniem nagród. 

 

§ 4 

Nagrody 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest wizyta w Parlamencie Europejskim dla 5 uczestników 

Konkursu, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w II Etapie- Pytania otwarte. 

2. Wszyscy uczestnicy II Etapu otrzymują pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki 

przygotowane przez Organizatora. 

 

§ 5 

 Uwagi końcowe 

 

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady 

przeprowadzenia Konkursu. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia w Internecie imion, nazwisk, 

zdjęć oraz informacji o laureatach Konkursu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu. 

4. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.  

 
 

Wszystkie informacje na temat 

Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej, 

będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej 

www.lukacijewska.pl 

W sprawie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: 

http://www.lukacijewska.pl/


Biuro Elżbiety Łukacijewskiej 

Poseł do Parlamentu  Europejskiego 

ul. Bernardyńska 2/3a, 35-069 Rzeszów 

tel. 17 852 32 04 

mail: karolina@lukacijewska.pl 
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