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PCEiK.MDK.414.44.2016/2017 

Oleśnica, dnia 17.11.2016 r. 

 

XIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie 

dla szkół gimnazjalnych: 

Polska w organizacjach międzynarodowych 

 

Organizator: 

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury przy współpracy z Panią Anettą Grzesik – Robak  

– nauczycielką w I Liceum Ogólnokształcącym  

im. Juliusza Słowackiego w Oleśnicy 

 

1. Termin: 10.03.2017 r. godz. 10.00 

2. Uczestnicy: 

Uczniowie szkół gimnazjalnych  powiatu oleśnickiego. 

3. Zgłoszenia: 

Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie dobrowolnie, za pośrednictwem Szkolnej Komisji 

Konkursowej. Każda szkoła może zgłosić  do udziału w konkursie maksymalnie trzech uczniów. 

Zgłoszenia należy przesłać elektroniczne na załączonej karcie zgłoszeniowej do 3.03.2017 r.  

na adres pceik@pceik.pl  

4. Cele konkursu : 

a. wzbogacenie wiedzy uczniów o funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych, 

b. rozwój zainteresowań w zakresie polskiej polityki zagranicznej. 

 

5. Przebieg konkursu: 

a. Konkurs jest jednoetapowy. 

b. Konkurs odbędzie się w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy, ul. Wojska 

Polskiego 56  w dniu 10.03.2017 r. o godzinie 10.00 i będzie miał formę indywidualnego 

testu złożonego z 30  pytań otwartych, jak i zamkniętych jedno- i wielokrotnego wyboru.  

c. Na rozwiązanie testu przeznacza się 60 minut. 

d. Prace sprawdzane są przez Powiatową Komisję Konkursową, a wyniki umieszczone 

zostaną na stronie internetowej www.pceik.pl  

6. Zakres merytoryczny: 
a. Konkurs obejmuje zakres merytoryczny  ujęty w podstawie programowej dla wiedzy  

o społeczeństwie w zakresie szkoły gimnazjalnej oraz wiedzę własną wynikającą  

z zainteresowań ucznia tematyką konkursu. 

b. Zagadnienia 

- założenia i kierunki polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku, 

- udział Polski w następujących organizacjach międzynarodowych: Organizacja 

Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, Pakt Północnoatlantycki , Trójkąt 

Weimarski, Grupa Wyszehradzka, Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa  

i Współpracy w Europie, Inicjatywa Środkowoeuropejska; 

mailto:pceik@pceik.pl
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- podstawowe informacje dotyczące organizacji międzynarodowych wymienionych 

w p. b/ (data powstania, członkowie, cele, postaci kierujące organizacjami); 

- znajomość logo poszczególnych organizacji; 

- najważniejsze wydarzenia wynikające z ubiegania się Polski o członkostwo  

w wymienionych organizacjach; 

- Polacy w organizacjach i ich aktywność; 

- ważne wydarzenia dla Polski wynikające z członkostwa w organizacjach 

międzynarodowych. 

 

 

7. Bibliografia: 

- podręcznik do nauki wos na poziomie gimnazjalnym, 

- Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r., 

- strony internetowe: 

https://europa.eu/european-union/about-eu_pl 

www.msz.gov.pl 

http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/nato/ 

http://www.visegradgroup.eu/pl 

https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/trojkat_weimarski/ 

https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.oecd.org/&prev=search 

http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/o_radzie_europy_info/ 

https://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/inne_org_miedzynarodo

we/inicjatywa_srodkowoeuropejska/ 

 

8. NAGRODY 

Nagrody za miejsca wg obowiązującej Procedury zostaną wręczone 8 czerwca 2017 r.  

o godz. 10.00 w Sali Widowiskowej BiFK podczas Gali  PCEiK 2017  

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

a. Udział w konkursie każdego uczestnika jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni  

niniejszego regulaminu. 

b. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału 

w wyżej wspomnianym konkursie.  

c. Odpłatność w wysokości 8 zł od ucznia obowiązuje w przypadku szkół z miast i gmin 

powiatu oleśnickiego, które nie zawarły porozumienia z PCEiK w sprawie doradztwa 

metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.   

d. W załączniku - Karta zgłoszeniowa. 

e. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych zgodnie  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.  

nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 
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