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Čakovec, veljača 2020.

Pravila natjecanja EU-kviza

OSNOVNI UVJETI NATJECANJA
Natjecati se mogu učenici sedmih razreda svih osnovnih škola na području Međimurske županije.
Natjecanje je timsko. Timovi su tročlani - sastoje se od tri učenika, tj. natjecatelja, a vodi ih jedan
nastavnik tj. mentor. Nastavnik ne sudjeluje u samom kvizu, već pomaže učenicima u pripremi za
natjecanje i vodi komunikaciju s organizatorom natjecanja, Informacijskim centrom EUROPE DIRECT
Čakovec (dalje u tekstu: Organizator). Mentor i učenici prijavom na natjecanje potvrđuju da su
detaljno pročitali i u potpunosti razumjeli pravila natjecanja kakva su objavljena na internetskim
stranicama Informacijskim centrom EUROPE DIRECT Čakovec http://www.edic-cakovec.eu/ te da ih
prihvaćaju.
Svaka škola predlaže samo jedan natjecateljski tim. Uz tri člana tima, prijavljuje se i zamjenski član
tima koji bi zamijenio jednog od tri člana ukoliko taj član iz bilo kojeg razloga ne bude u mogućnosti
sudjelovati na natjecanju. Bilo koju promjenu škola je dužna prijaviti Organizatoru najkasnije tri dana
prije natjecanja.
Ukoliko u školi postoji veći broj zainteresiranih timova, škole mogu same provesti interno školsko
natjecanje u obliku pismenog ispita i na taj način, prema ostvarenom broju bodova, odrediti
redoslijed timova, od kojih se najbolji tim može prijaviti na natjecanje EU-kviz. Organizator može
putem e-maila dostaviti set od deset pitanja i odgovora kako bi se moglo provesti takvo natjecanje.
Škole se na natjecanje prijavljuju popunjavanjem online obrasca za prijavu koji će biti dostavljen uz
poziv na kvalifikacijsko natjecanje od Organizatora.
Svaka prijavljena škola, ukoliko je prijava poslana u zadanom roku, dobiva potvrdu o zaprimanju
prijave od Organizatora putem e-maila kako bi mogla sudjelovati na natjecanju te kako bi bila sigurna
da je prijava zaprimljena.

PRAVILA NATJECANJA
Natjecanje se provodi u dva kruga: kvalifikacijsko natjecanje i finalno natjecanje.
U prvom krugu natjecanja, kvalifikacijskom natjecanju, natječu se svi timovi koji su prijavljeni na EUkviz. Cilj ovog kruga je izlučivanje pet timova koji će sudjelovati u finalnom natjecanju.
Drugi krug natjecanja je finalno natjecanje koje završava proglašenjem pobjednika i dodjelom
nagrada.
Nagrade određuje Organizator, a dobivaju ih članovi timova koji sudjeluju u finalnom natjecanju te
škola domaćin finalnog natjecanja. Svi članovi timova koji sudjeluju u finalnom natjecanju dobivaju
diplome za osvojeno mjesto, dok mentori timova dobivaju zahvalnice na sudjelovanju, a ostali
sudionici koji se nisu plasirali u drugi krug natjecanja dobivaju potvrdu o sudjelovanju.
Natjecanje se provodi na hrvatskom jeziku, a pojedina pitanja i odgovori mogu sadržavati dijelove na
jednom od službenih jezika Europske unije.
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KVALIFIKACIJSKO NATJECANJE
Kvalifikacijsko natjecanje se provodi u prostorijama Međimurske županije, R. Boškovića 2, u Čakovcu.
Troškove puta natjecateljskih timova na kvalifikacijsko natjecanje i finalno natjecanje snosi škola koju
određeni tim predstavlja na natjecanju.
Stručno povjerenstvo koje nadgleda natjecanje sastoji se od tri člana koji su uglavnom predstavnici
Informacijskog centra EUROPE DIRECT Čakovec i Međimurske županije. U slučaju nemogućnosti
prisustvovanja bilo kojeg člana Povjerenstva, predsjednik povjerenstva imenovati će zamjenskog
člana.
Ispitivanje znanja sastoji se od pismenog ispita. Pismeni ispit se sastoji od ukupno 30 pitanja. Pitanja
u testu koncipirana su kao pitanja tipa višestrukog izbora. Vrijeme za rješavanje pismenog ispita
ograničeno je na 45 minuta.
Nakon ispitivanja, stručno povjerenstvo ocjenjuje pismene ispite, utvrđuje poredak te ga objavljuje
natjecateljima.
Bodovanje: točan odgovor na pitanje donosi jedan bod. Nema negativnih bodova. Pet timova s
najvećim brojem bodova na pismenom ispitu plasiraju se u finalno natjecanje.
Ukoliko zbog jednakog broja bodova određenih timova ne bude moguće utvrditi kojih pet timova ide
u drugi krug natjecanja, biti će provedeno dodatno izlučno ispitivanje. Timovi s izjednačenim brojem
bodova dobivaju dodatnih 10 pitanja, a vrijeme za rješavanje tih pitanja ograničeno je na 15 minuta.

FINALNO NATJECANJE
Pet timova s najvećim brojem bodova iz prvog kruga natjecanja sudjeluju u finalnom natjecanju.
U slučaju da, iz bilo kojeg razloga, jedan ili više timova nisu u mogućnosti sudjelovati na finalnom
natjecanju, pravo sudjelovanja stječe tim ili timovi koji su zauzeli šesto, sedmo itd. mjesto na
kvalifikacijskom natjecanju.
Finalno natjecanje sastoji se od pismenog ispita. Pitanja čita voditelj kviza, a biti će vidljiva i na
projekcijskom platnu. Ove godine pitanja su podijeljena u četiri područja i to:





POVIJEST;
ZEMLJOPIS;
DRŽAVE;
INSTITUCIJE.

Područja Povijesti i Zemljopisa se sastoje od 7 pitanja, dok se područja Država i Institucija sastoje od 8
pitanja. Sva pitanja su vezana uz Europsku uniju, europske integracije, Europu i Hrvatsku.
Svih pet timova odgovara istovremeno na postavljeno pitanje na način da svoj odgovor napišu na
listiću papira. Nakon što su pročitana sva pitanja iz pojedinog područja, timovi predaju listić s
odgovorima nakon čega slijedi novi krug pitanja i odgovora iz slijedećeg područja itd.
Voditelj na kraju svakog kruga čita sva pitanja zajedno s odgovorima. Na kraju svakog kruga čita se i
bodovno stanje timova. Nema negativnih bodova.
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Bodovno stanje mora biti vidljivo natjecateljima i publici tijekom trajanja natjecanja. Pobjednik je tim
s najvećim brojem bodova.
Stručno povjerenstvo koje nadgleda natjecanje sastoji se od tri člana koji su uglavnom ili predstavnici
Informacijskog centra EUROPE DIRECT Čakovec ili Županije.
U slučaju nemogućnosti prisustvovanja bilo kojeg člana Povjerenstva, predsjednik povjerenstva
imenovati će zamjenskog člana.
U slučaju izjednačenog broja bodova dvaju ili više timova, koriste se dodatna eliminacijska pitanja.
Eliminacijsko pitanje postavlja se usmeno svim timovima s izjednačenim brojem bodova. Timovi
odgovor pružaju u pismenom obliku predsjedniku povjerenstva.
Tim koji ne zna točan odgovor na postavljeno pitanje ili pogrešno odgovori na pitanje, otpada.
Ukoliko oba tima točno odgovore na postavljeno pitanje, postupak se ponavlja dok se ne utvrdi
pobjednik natjecanja.
Predviđeno vrijeme trajanja natjecanja je 60 do 90 minuta.
LITERATURA
Kao izvor informacija za pripremu preporučamo Internet, pri čijem pregledavanju treba usmjeriti
pažnju na sljedeća područja: povijest Europske unije, institucije EU, proširenja Europske unije, odnosi
Republike Hrvatske i Europske unije, područje obrazovanja, kulture i programa za mlade.
Određeni broj informacija možete pronaći na internet stranici Informacijskog centra EUROPE DIRECT
Čakovec. (http://www.edic-cakovec.eu/)
PUBLIKACIJE:
http://www.edic-cakovec.eu/publikacije/
KORISNI LINKOVI:
http://www.edic-cakovec.eu/linkovi/
Kao dodatna literatura potrebno je koristiti i udžbenike za osnovne škole, koji se odnose na područja
povijesti, geografije te politike i gospodarstva. Kod korištenja literature potrebno je obratiti pažnju na
godinu izdanja te uzeti u obzir izmjene nastale kroz godine.
Ukoliko Vam je potrebna dodatna literatura, istu možete zatražiti od Informacijskog centra EUROPE
DIRECT Čakovec.
O svim eventualnim izmjenama pravila natjecanja EU-kviz na vrijeme će biti obaviješteni svi
prijavljeni natjecateljski timovi.
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