
 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 15 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25 IM. FRANCISZKA JUSZCZAKA 

WE WROCŁAWIU 

ma przyjemność zaprosić uczniów klas piątych i szóstych razem z nauczycielami 

do wzięcia udziału w 

VII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ  

POD TYTUŁEM – „W PODRÓŻY PRZEZ  WŁOCHY” 

 
  
 
Cele: 

• rozwijanie poczucia przynależności do Europy, 
• gromadzenie i przetwarzanie informacji o wybranym państwie Unii Europejskiej, 
• zapoznanie się z geografią, historią, kulturą i obyczajowością Republiki Włoskiej 
• kształtowanie postawy intelektualnej rywalizacji w wesołej i przyjaznej atmosferze między uczniami 

wrocławskich szkół podstawowych 
 
 
Informacje ogólne: 
 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 
 
-  I etap konkursu – część pisemna - eliminacyjna, zostanie przeprowadzony w szkołach, które przystąpiły do 
konkursu. Uczniowie rozwiązują test składający się z zadań zamkniętych i otwartych, obejmujących zakres 
treści podanych poniżej. Nad przebiegiem konkursu czuwa powołana przez dyrektora szkoły komisja 
konkursowa, która sprawdza testy uczniów, uczestniczących w eliminacjach oraz przesyła na adres internetowy 
Szkoły Podstawowej nr 25 krótkie sprawozdanie, w którym podaje imiona, nazwiska oraz ilość uzyskanych 
punktów trojga uczniów, którzy najlepiej napisali test i tym samym będą stanowić reprezentację szkoły                    
w części finałowej. 
Po otrzymaniu sprawozdań ze wszystkich szkół, które zgłosiły zamiar uczestnictwa w konkursie, komisja 
konkursowa Szkoły Podstawowej nr 25, obliczy ilość punktów otrzymanych przez każdą ze szkół [poprzez 
zsumowanie punktów trojga najlepszych uczniów z każdej szkoły] i zaprosi pięć najlepszych szkół do udziału w 
części finałowej. 
 
- II etap konkursu – część ustna - finałowa, zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 25                             
we Wrocławiu, gdzie zmierzą się trzyosobowe reprezentacje szkół, które uzyskały najlepsze wyniki w części 
eliminacyjnej oraz zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu „W podróży przez Włochy”. 
 
Terminarz konkursu: 

• Do 20 III 2013 r. szkoły zgłaszają zamiar uczestnictwa w konkursie, nazwisko opiekuna 
odpowiedzialnego za przeprowadzenie części eliminacyjnej oraz podają adres elektroniczny, na który 
organizator konkursu prześle materiały [pytania testowe, kartę odpowiedzi]. 

•  22 III 2013 r. organizator przesyła materiały do wszystkich szkół, które zgłosiły zamiar uczestnictwa w 
konkursie. 

• 26 III 2013  r. szkoły przeprowadzają część eliminacyjną – test. 
• Do 5 IV 2013 r. szkoły przesyłają sprawozdanie z części eliminacyjnej na adres: sp25@reset2.pl oraz 

cymeo@wp.pl . 
• 10 IV 2013r. organizator informuje drogą elektroniczną wszystkie szkoły uczestniczące                                  

w eliminacjach o tym, które szkoły zakwalifikowały się do finału. 
• 27 IV 2013 r. [sobota] godz. 10.00 – 13.00 finał konkursu „W podróży przez Włochy” [Szkoła 

Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu]. 
 
 
 

 

 



 

 

Zakres treści programowych konkursu: 

 
- symbole Republiki Włoskiej: hymn, flaga 
- ustrój państwa, prezydent, premier, waluta, język urzędowy 
- miejsce Włoch na mapie Europy – położenie geograficzne, państwa sąsiadujące, granice 
- geografia oraz  fauna i flora Włoch 
- Rzym – stolica państwa- kolebka cywilizacji europejskiej  
- mitologia rzymska oraz najważniejsze fakty z historii starożytnego Rzymu [zakres zgodnie z programem 
szkoły podstawowej] 
-  najsłynniejsze miasta włoskie oraz ich zabytki 
- malarstwo, rzeźba, architektura – najsłynniejsze dzieła i ich twórcy: Leonardo da Vinci, Michał Anioł 
Buonarroti, Tycjan, Giovanni Lorenzo Bernini, Sandro Botticelli, Marcello Bacciarelli, Canaletto, Rafael Santi, 
Umberto Boccioni 
- tradycje, święta i obyczaje narodowe  
- kuchnia włoska 
- włoska literatura dla dzieci [tu : „Pamiętnik szalonego Jasia”- Vamba; „Baśnie włoskie” – Italo Calvinio] 
- włoskie piosenki znane i lubiane – najsłynniejsze utwory, sylwetki ich wykonawców [Al. Bano Carrisi, 
Romina Francesca Power, Eros Ramazzotti, Zucchero, Laura Pausini, Tizano Ferro, Luciano Pavarotti, Andrea 
Bocceli] 
- Znani i lubiani Włosi na przełomie wieków: Marco Polo, Amerigo Vespucci, Niccolo Machiavelli, Miuccia 
Prada, Giorgio Armani, Donatella Vrsace, Sophia Loren, Federico Fellini,  Mario Balotelli,  Roberto Baggio, 
 
Kontakt: 

• Zespół Szkolno Przedszkolny nr 15  
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu 
ul. Stanisławowska 38/44 
54-611 Wrocław 
tel/fax 783 14 50 
e-mail: sp25@reset2.pl 
 

• Kontakt z organizatorem konkursu: 
Katarzyna Błasiak 
tel. 604 53 97 97 
e-mail: cymeo@wp.pl 

 
 
 
 
 


