
 

 

IX POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ 

„Młody przedsiębiorca w świecie podatków” 

organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 
 

 

Szanowni Państwo, 

Już po raz dziewiąty pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w Powiatowym Konkursie 

Wiedzy Ekonomicznej. W tym roku, oprócz gimnazjalistów, zapraszamy także uczniów klas 7 i 8 

szkół podstawowych. 

1. Test składa się 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. 

2. Uczniowie powinni przystąpić do rozwiązania testu 5 kwietnia 2019 r . 
3. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to 60 minut. 

4. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnicy otrzymują 1 punkt. 

5. Po sprawdzeniu testów według załączonego klucza nauczyciel powinien wypełnić protokół. 

6. Protokół należy wysłać do organizatora w terminie do 15 kwietnia 2019 r. 

(najlepiej mailem pod adres j.kwasny@ekonomikraciborz.pl lub faksem pod numer 

324154890). 

 

II i III etap konkursu odbędzie się 25 kwietnia 2019 r  (czwartek) 

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3 

 

9.00   przywitanie gości przez dyrektora ZSE – Pawła Ptaka 
9.10   oficjalne otwarcie konkursu przez Starostę Powiatu Raciborskiego 

9.15   – 10.00  uczestnicy rozwiązują drużynowo 3 zadania z zakresu konkursu. 

10.00 – 10.15  przerwa na poczęstunek 

10.15 – 10.30  prezentacja związana z tematyką konkursu 

10.35   ogłoszenie wyników I etapu i wyłonienie 3 drużyn finałowych 

10.40   quiz ekonomiczny składający się z 5 rund pytań 

Około godz. 11.30 – zakończenie konkursu, rozdanie nagród i dyplomów 
 

 

Na uczestników, jak co roku czekają cenne nagrody: bony pieniężne i zestawy multimedialne 

 

Serdecznie Państwa zapraszamy!!! 

Liczymy na Waszą obecność !!! 

 

mailto:j.kwasny@ekonomikraciborz.pl


 

Zakres Konkursu 

 

1. Przedsiębiorczość jako postawa człowieka: 

a) cechy osoby przedsiębiorczej, 

b) mocne i słabe strony własnej osobowości, 

c) budżet gospodarstwa domowego. 

1. Rynek: 

a) pojęcie rynku i krótka charakterystyka, 

b) elementy rynku – popyt, podaż i cena, 

c) Giełda Papierów Wartościowych 

2. Pieniądz: 

a) funkcje pieniądza, 

b) historia pieniądza, 

c) inflacja, deflacja, 

d) zmiany wartości pieniądza w czasie, 

e) formy płatności gotówkowe i bezgotówkowe 

3. Podatki: 

a) pojęcie i rodzaje podatków 
b) funkcje i zadania Urzędu Skarbowego 
c) obowiązujące stawki podatku VAT, VAT naliczony i należny 
d) formy rozliczania się z podatku dochodowego (zasady ogólne, podatek  liniowy, 

ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) 
e) kwota wolna od podatku 

 

 

 

 

 

 


