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XII  POWIATOWY  KONKURS Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

POLSKA W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH PO 1989 R. 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych 
25 marca 2021 r. 

 

ORGANIZATOR:  

Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy 

  

Autorka pytań:  Agnieszka Rottau - Bracka, nauczycielka WOS i historii  

 

I. CELE: 

           1. Propagowanie nauki wiedzy o społeczeństwie. 

           2. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

           3. Polska racja stanu nadrzędnym interesem państwa. 

           4. Zwrócenie uwagi na korzyści i koszty wynikające z członkostwa Polski  

               w organizacjach europejskich i ogólnoświatowych. 

           5. Wdrażanie do samodzielnego i selektywnego korzystania z informacji 

 

II. TERMINARZ  

 I etap szkolny (kwalifikacyjny) – zgłoszenia do 12. 03. 2021 r. 

 II etap powiatowy – 25. 03. 2021 r. 

 

III. ADRESACI 

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z powiatu oleśnickiego 

 

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJETNOŚCI 

1.  Główne kierunki polskiej polityki zagranicznej po okresie transformacji.  

2.  ONZ  (aktywność Polski po 1989 r., polskie inicjatywy, udział w misjach pokojowych) 

3.  NATO (data przyjęcia Polski, siedziba organizacji, logo, państwa członkowskie, cele i zadania,  

     udział Polski w przedsięwzięciach organizacji) 

4.  Unia Europejska (data przyjęcia Polski, siedziba organizacji, logo, państwa członkowskie, cele i  

     zadania, aktywność Polski) 

5.  Rada Europy (data przyjęcia Polski, siedziba organizacji, logo, państwa członkowie, cele i  

     zadania) 

6.  OBWE(data powstania, siedziba organizacji, państwa członkowskie, cele i zadania) 

7.  Organizacje Regionalne (CEFTA, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski,, Inicjatywa  

     Środkowoeuropejska, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Inicjatywa Trójmorza; data powstania,  

     państwa członkowskie, cele i zadania ) 

 

V. ORGANIZACJA KONKURSU: 

1. I etap szkolny (kwalifikacyjny) 

Nauczyciele przeprowadzają na zasadach własnych eliminacje klasowe w celu wyłonienia 

uczniów do etapu powiatowego. Zgłoszenia ( maksymalnie 3 uczniów ze szkoły) należy 

dokonać do dn. 12. 03. 2021 r. 



 

2. Etap powiatowy 

a. Finał Konkursu odbędzie się na terenie Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy  

      dnia 25 marca 2021 r. o godz. 10.00. 

b. Konkurs polegać będzie na rozwiązaniu testu składającego się z zadań otwartych i zamkniętych. 

Czas trwania testu – 45 min.  

c. Uczestnicy piszą test indywidualnie. Na wynik składają się punkty zdobyte za poprawnie 

udzielone odpowiedzi. 

d. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor PCEiK. 

e. Spośród uczestników finału powiatowego Komisja wyłoni laureatów. 

 

VI. NAGRODY 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości uzyskanych 

punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną    

      wręczone w siedzibie PCEiK w dniu ogłoszenia wyników . 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne 

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 

procedury i regulaminy : 

-  Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

    - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym    

     Centrum  Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

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

w wyżej wspomnianym konkursie. 

4.  Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, 

o czym   poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI 

- karta zgłoszeniowa, 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem 

na adres: pceik@pceik.pl), 

 - zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany na adres: pceik@pceik.pl ) 

 

IX. LITERATURA: 
1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum w zakresie 

rozszerzonym, np. Nowa Era lub inne wydawnictwo 

2. Strony internetowe:                           

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_zagraniczna_Polski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Narodów_Zjednoczonych 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stałe_Przedstawicielstwo_Rzeczypospolitej_Polskiej_przy_Narodach_

Zjednoczonych 

http://unic.un.org.pl/misje_pokojowe/polacy.php 

https://pl.wikipedia.org/wiki/NATO 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Europy 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Organizacja_Bezpieczeczeństwa_i_Współpracy_w_Europie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Środkowoeuropejskie_Porozumienie_o_Wolnym_Handlu 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_Wyszehradzka 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trójkąt_Weimarski 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inicjatywa_Środkowoeuropejska 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_Państw_Morza_Bałtyckiego 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Trójmorze 
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