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Patronat naukowy:

Unia Europejska jest łączącą 27 państw wspólnotą polityczną i gospodarczą, która przez
przeszło siedemdziesiąt lat swojego istnienia osiągnęła stopień integracji nieznany 
dotychczas żadnej strukturze międzynarodowej. Decyzje zapadające na poziomie Unii 
Europejskiej wpływają na życie prawie 450 milionów Europejczyków, a w tym Polaków. 
Rzeczpospolita Polska od 1 maja 2004 roku stała się aktywnym uczestnikiem tych 
procesów, zaś Polacy, jako obywatele Unii Europejskiej, mają możliwość wpływania 
na kształt decyzji podejmowanych na forum UE. S�wiadomy udział w tych procedurach, 
zwłaszcza w dobie dyskusji o granicach integracji i przyszłości projektu europejskiego,
nie jest możliwy bez poznania i zrozumienia mechanizmów integracji europejskiej 
i kwestii związanych z polityką europejską. By wyjść naprzeciw tym wyzwaniom 
i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu integracji 
europejskiej, podjęliśmy inicjatywę zorganizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Konkurs jest organizowany przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV 
pod patronatem Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 
Uniwersytetu Warszawskiego, jako trójstopniowe zawody wiedzy. Organizatorzy złożyli
wniosek o wpisanie Konkursu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do wykazu
konkursów i zawodów honorowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół
ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023. 

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie,

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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Etap	pierwszy	–	szkolny

Etap odbywa się jednocześnie we wszystkich szkołach, które biorą udział w Konkursie. 
Uczniowie rozwiązują test z programu stałego Konkursu przygotowany przez Komitet 
Organizacyjny. Na rozwiązanie testu przeznacza się 40 minut. Do etapu wojewódzkiego 
zakwali�ikowanych zostaje maksymalnie 100 uczniów z województwa, którzy uzyskali 
co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.

Etap	drugi	–	okręgowy

Uczniowie przygotowują pracę na jeden z pięciu tematów ogłoszonych na dany
rok szkolny. Prace mogą mieć formę: eseju (minimalnie 2000 znaków bez spacji,
maksymalnie 8000 znaków bez spacji), �ilmu (maksymalnie 10 minut), nagrania
audio (maksymalnie 10 minut), fotokastu lub fotoreportażu. Prace pisemne,
wraz z kompletem załączników, należy przekazać w wersji papierowej
i elektronicznej, zaś prace mające jedną z pozostałych form –  w wersji 
elektronicznej. Komisja Szkolna ocenia prace i kwali�ikuje do II etapu uczniów,
którzy uzyskali co najmniej 50% punktów możliwych do zdobycia.

Etap	trzeci	–	wojewódzki

Etap wojewódzki przeprowadzany jest w Warszawie w VIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Władysława IV. Uczniowie mają 60 minut na rozwiązanie testu wiedzy z zakresu
programu stałego oraz programu zmiennego. Tytuł laureata I miejsca uzyskują ci 
uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia. Tytuł 
laureata II miejsca uzyskują ci uczniowie, którzy uzyskają 70-79% punktów, zaś tytuł 
laureata III miejsca – uczniowie z wynikiem w przedziale 60-69% punktów. Jeśli łączna
liczba laureatów I, II i III miejsca nie przekroczy 15 osób, wówczas Komitet 
Organizacyjny tworzy listę rankingową według liczby uzyskanych punktów i przyznaje 
tytuły laureata I, II i III stopnia 15 najlepszym uczniom. Tytuł �inalisty Konkursu 
uzyskają wszyscy uczestnicy, którzy nie uzyskają tytułu laureata, a ukończą III etap  
Konkursu z wynikiem nie niższym niż 30%.

	

1. Zjednoczeni w różnorodności – Unia Europejska dla swoich obywateli.
2. Europa otwartych granic – jakie znaczenie ma w życiu młodych Europejczyków?
3. Czy Unia Europejska jest odpowiedzią na współczesne wyzwania globalne?
4. Co nam daje wspólna waluta? Korzyści ze stosowania euro.
5. Na czym polega europejski Wspólny Rynek?

	
1. Cele działania Unii Europejskiej.
2. Kryteria członkostwa w Unii Europejskiej.
3. Ojcowie Założyciele Europy.
4. Historia Unii Europejskiej i rozszerzenia UE.
5. Państwa Unii Europejskiej – stolice, języki, waluty.
6. Organizacja i działanie Unii Europejskiej – instytucje i organy oraz procesy decyzyjne.
7. Polacy w instytucjach Unii Europejskiej.
8. Wspólny Rynek i cztery swobody Wspólnego Rynku.
9. Obywatelstwo Unii Europejskiej.

Wspólna	waluta	–	euro:
- historia wspólnej waluty;
– państwa członkowskie, których walutą jest euro;
– kryteria konwergencji;
– działanie strefy euro;
– monety i banknoty.

Szczegółowe	zasady	przeprowadzania	Konkursu,	Regulamin,
program	 i	 literatura	 oraz	 wszelkie	 formularze	 i	 formularz	
zgłoszeniowy	znajdują	się	na	stronie	internetowej.

w	zakładce	„Konkurs	Wiedzy	o	Unii	Europejskiej”.

www.wladyslaw.edu.pl
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PROGRAM	ZMIENNY

PROGRAM	STAŁY

Tematy	prac	na	etap	szkolny:
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