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Bielański konkurs dla uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych pt. 
„Europejskie Omnibusy- drużynowy turniej wiedzy o geografii i kulturze wybranych krajów 
Europy”. 
 

1. Adresatami konkursu są uczniowie klas VI, VII i VIII bielańskich szkół podstawowych.  Udział 
w konkursie jest dobrowolny. 

2. Cele: 

 Kształtowanie wiedzy uczniów na temat geografii i kultury w tym atrakcji turystycznych kraju 
reprezentującego wybrane  regiony Europy: bałtycki- Łotwa, śródziemnomorski- Włochy, 
skandynawski- Islandia, bałkański- Chorwacja, Europę Środkową- Węgry  i  Zachodnią- 
Francja. 

 Rozwijanie postawy poszanowania dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy,  

 Doskonalenie znajomości mapy politycznej i ogólnogeograficznej Europy. 

 Umożliwienie uczniom konfrontacji własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami. 

 Rozwijanie umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji na temat wybranego 
regionu Europy, w tym świadomego korzystania z różnych źródeł, m.in. Internetu. 

 Kształcenie postaw świadomego odbioru kultury różnych narodów. 
 

3. Tematyka konkursu: 
 

 Znajomość geografii Europy: elementy  poziomego i pionowego ukształtowania powierzchni, 
warunki klimatyczne, roślinność naturalna, gleby, wody powierzchniowe (rzeki i jeziora), 
morza, zatoki regionu, fauna, zjawisko dnia i nocy polarnej, typy wybrzeży w Europie, zjawiska 
wulkaniczne, rejony sejsmiczne w Europie, wody termalne  

 Obiekty przyrodnicze podlegające ochronie, miasta, wybrane zagadnienia z geografii 
społeczno- gospodarczej wybranych krajów reprezentujących regiony.  

 Znajomość flag państw europejskich. 

 Znajomość politycznej mapy Europy-  wskazywanie państw i ich stolic.                      

 Wiedza ogólna na temat: architektury, malarstwa, muzyki (klasycznej, etnicznej, rozrywkowej), 
strojów regionalnych, literatury, kuchni i sportu,  atrakcji turystycznych wybranych krajów- 
reprezentantów regionów, rekordowych obiektów geograficznych.   

 Prezentacja wybranego obiektu przyrodniczego lub kulturalnego z Listy Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, znajdującego się na terenie jednego     
z krajów regionu w języku angielskim. 
 
Szkoły zgłaszają uczestnictwo w konkursie dwóch, dwuosobowych drużyn do 31 marca 
2021r, drogą mailową. 

 
            4. Przebieg konkursu: 

Konkurs będzie przebiegał w 2 etapach: 
a. I etap- szkolny: 

 Po zgłoszeniu organizator konkursu  przesyła do szkół test składający się z 25 pytań, 
dotyczący znajomości geografii Europy: elementów  poziomego i pionowego ukształtowania 
powierzchni, warunków klimatycznych, krajobrazów, wód powierzchniowych (rzeki i jeziora), 
typów wybrzeży, wód oblewających Europę, przebiegu granicy miedzy Europą i Azją,  rejonów 
występowania zjawiska dnia i nocy polarnej, zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi, wód 
termalnych, rekordów geograficznych Europy, znajomości politycznej mapy Europy-  
wskazywanie państw i ich stolic, znajomość flag państw europejskich..  
Test powinien być przeprowadzony w zgłoszonych szkołach w dniu następnym po jego 
otrzymaniu (między 19.04 a 23.04.). Członkowie drużyny rozwiązują go wspólnie w formie 
elektronicznej. Na rozwiązanie testu mają 60 minut. Zapisane w formacie PDF pliki z 
rozwiązaniami, szkoły przesyłają organizatorowi w dniu przeprowadzenia testu. Organizator 
sprawdza testy i przekazuje wyniki oraz informację o kwalifikacji drużyny z danej szkoły do 
drugiego etapu w ciągu 7 dni.  Do drugiego etapu zakwalifikuje się maksymalnie 8 drużyn, 
które uzyskają największą liczbę punktów z testu (minimum 75 %). 
 



 Wraz z informacją o kwalifikacji do drugiego etapu organizator  konkursu  dostarczy 
uczestnikom zagadnienia i pytania do rund półfinałowych.  
 
b. II etap- międzyszkolny, obejmujący półfinał i finał w SP nr 214 lub on-line za 

pośrednictwem platformy Teams. 
Etap ten zostanie rozegrany do 20 maja 2021r.  

 
Półfinał podzielony na  3 rundy:    

 
Runda I- „Do 3 razy sztuka”- każda z drużyn kolejno odpowiada na 3  pytania; 
 
Runda II- „Szczęście sprzyja tym, co wiedzą więcej”- uczestnicy losowo wybierają numery 
pytań – także 3 pytania. 
Pytania rund I- II będą dotyczyły znajomości mapy krajów europejskich, reprezentujących 
wybrane regiony naszego kontynentu, atrakcji turystycznych,  rozmieszczenia dużych miast, 
znajomość miast portowych, znajomości flag, cudów natury (w tym obiekty przyrody ożywionej 
i nieożywionej z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO), 
„rekordowych obiektów geograficznych” (najwyższy szczyt, najludniejsze miasto, najstarsze 
miasto, najdłuższa rzeka, najdłuższy fiord, najgłębsze/ największe jezioro, park narodowy       
o największej powierzchni, najwyższy wulkan, największy gejzer, najniżej położony punkt, 
najdłuższa granica, największa głębia morska, najwyższy/ najszerszy wodospad), produktów 
przemysłowych, znanych marek, charakterystycznych dla danego kraju przedstawicieli świata 
roślin i zwierząt, w tym endemitów i reliktów, podziału na jednostki administracyjne lub 
regiony- krainy historyczne, typów wybrzeży i przykładów miejsc występowania danego typu 
wybrzeży. 
                      
 Runda III- „Kulturalny Omnibus”- w tej rundzie uczestnicy odpowiedzą kolejno na   pytania 
związane z muzyką (tańce, muzyka tradycyjna, poważna i współczesna), malarstwem, 
architekturą (w tym obiekty z Listy UNESCO),  literaturą, sportem oraz kuchnią wybranych 
krajów, wykażą się znajomością ważnych wydarzeń historycznych (od starożytności do 
zakończenia I wojny światowej).  
 
Za każdą poprawną odpowiedź drużyny mogą uzyskać 2 punkty. Każda z drużyn  będzie 
odpowiadać na 5 pytań. 
Uwaga do rund II i III 
Jeśli wskazana do odpowiedzi drużyna nie odpowie na zadane pytanie prawidłowo, pozostałe 
drużyny mogą przejąć to zadanie, decyduje szybkość zgłoszenia się do dodatkowej 
odpowiedzi.  

Finał:  
Do finału zakwalifikują się 3 z 8  drużyn z największą liczbą punktów. 
Runda finałowa- „Odkrywany europejskie skarby przyrody i kultury” – drużyna 
uczestnicząca w  finale ma za zadanie zachęcić do odwiedzenia  wybranego obiektu 
przyrodniczego lub kulturalnego z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego                 
i Przyrodniczego UNESCO, znajdującego się na terenie jednego z krajów, którym 
poświęcony jest konkurs, poprzez pokazanie jego wyjątkowych walorów. Prezentacja 
ma być przygotowana  w języku angielskim. Nie może trwać dłużej niż 4 minuty. 
Kryteria oceny prezentacji: 
- poprawna budowa wypowiedzi: wstęp, rozwinięcie i zakończenie- 1p. 
- bogactwo językowe- 3p. 
- poprawność gramatyczna- 3p. 
- płynność wypowiedzi- 1p. 
- wykorzystanie czasu- 1p. 
- oprawa (scenografia) prezentacji- 3p. 
Maksymalnie 12 punktów za prezentację. 
 

4. Laureaci i nagrody: 
• Laureatami konkursu zostaną finaliści którzy uzyskają największą liczbę punktów (suma 
punktów z półfinału i rundy finałowej). Nagrody to: głośniki bezprzewodowe, słuchawki, nośniki 
pamięci, myszki bezprzewodowe, podkładki pod myszki, puchary dla szkół i dyplomy za udział 
w konkursie.    

5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w dniu finału. 
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