
 

 

IX POWIATOWY KONKURS WIEDZY EKONOMICZNEJ 

„Młody człowiek planuje swój budżet” 
organizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

 

Szanowni Państwo, 

Już po raz dziewiąty organizujemy w naszej szkole Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej, 

jednakże po raz pierwszy nasze zaproszenie kierujemy do uczniów 8 i 7 klas szkół podstawowych. 

Wielu z Państwa uczestniczyło w poprzednich edycjach ale mamy nadzieję, iż dołączą do nas także 

nowe szkoły podstawowe, z którymi do tej pory nie współpracowaliśmy. 

Uwaga – nowe terminy konkursu! 

  2  grudzień 2019 r – etap szkolny 

 17 grudzień 2019 r – etap w Ekonomiku 

 

Pragniemy wyjaśnić, iż konkurs składa się z dwóch etapów. 

1. Etap szkolny polega na rozwiązaniu przez uczniów testu w swojej macierzystej szkole 

(test wraz z kluczem odpowiedzi załączamy). 

 

  Test składa się 30 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. 

  Uczniowie powinni przystąpić do rozwiązania testu 2 grudnia 2019 r . 

  Po sprawdzeniu testów według załączonego klucza nauczyciel powinien wyłonić 

trzyosobową drużynę i wypełnić protokół. 

  Protokół należy wysłać do organizatora w terminie do 9 grudnia 2019 r. 
(najlepiej mailem pod adres j.kwasny@ekonomikraciborz.pl lub faksem pod numer 

324154890). 
 

2. Drugi etap konkursu odbędzie się 17 grudnia 2019 r 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 
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Zakres Konkursu: „Młody człowiek planuje swój budżet” 

 

1. Przedsiębiorczość jako postawa człowieka: 

a) cechy osoby przedsiębiorczej, 

b) mocne i słabe strony własnej osobowości, 

c) efektywne porozumiewanie się 

 

1. Rynek: 

a) pojęcie i hierarchia potrzeb 

b) pojęcie rynku i krótka charakterystyka, 

c) elementy rynku – popyt, podaż i cena, 

d) mechanizm rynkowy 

 

2. Gospodarstwo domowe: 

a) pojęcie i rodzaje gospodarstw domowych 

b) powiązania z innymi podmiotami rynku, 

c) dochody gospodarstw domowych, 

d) wydatki gospodarstw domowych, 

e) planowanie i zarządzanie własnym budżetem 

 

3. Prawo: 

a) zdolność do czynności prawnych 
b) zawieranie umów 

c) zatrudnianie młodocianych 
d) prawa konsumenta 
 

 

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

        Serdecznie Państwa zapraszamy!!! 

        Liczymy na Waszą obecność !!! 

 

       Nauczyciele przedmiotów zawodowych 

       Olga Małek 

       Justyna Kwaśny 661 588 540 

 

 


