
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY EKONOMICZNEJ 

„Ekonomia na co dzień” 

organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Wiedzy 

Ekonomicznej, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem. 

2. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, ul. 

Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz, tel./fax 032/415-48-90, e-mail: 

j.kwasny@ekonomikraciborz.pl 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych. 

4. Uczniowie zgłaszani są do Konkursu za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają. 

5. Zgłoszenie ucznia do udziału w Konkursie oznacza akceptację regulaminu. 

 

Organizacja i przebieg konkursu 

1. Konkurs organizowany jest w trzech etapach. 

2. Etap I (szkolny) polega na indywidualnym rozwiązaniu przez uczniów testu 

weryfikującego ich wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej.  

3. Etap II (międzyszkolny) polega na rozwiązaniu zadania problemowego z zakresu 

tematyki Konkursu przez trzyosobowe zespoły uczniowskie. 

4. Etap III (finał) to quiz ekonomiczny, z udziałem trzech najlepszych zespołów 

wyłonionych w etapie II. 

5. Terminy:  

a) Zgłoszenie Szkoły do Konkursu (w formie elektronicznej na adres mailowy lub 

telefonicznie). 

b) I etap – 12 kwietnia 2022 r 

c) II i III etap – 26 kwietnia  2022 r  

Etap szkolny 

1. Etap I obejmuje indywidualne rozwiązanie testu kwalifikacyjnego. 

2. Etap I Konkursu organizuje i przeprowadza nauczyciel w macierzystej placówce.  

3. Rozwiązywanie testu kwalifikacyjnego odbywa się w szkole, w warunkach 

kontrolowanej samodzielności, pod nadzorem nauczyciela. 

4. Test kwalifikacyjny składa się z trzydziestu zadań zamkniętych, za każdą prawidłową 

odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 

5. Do etapu II Konkursu zostają zakwalifikowane trzyosobowe zespoły uczniów danej 

szkoły.  

6. O doborze uczniów do zespołu decyduje ilość punktów zdobyta w teście. Trzy 

najlepsze osoby tworzą szkolną reprezentację w II i III etapie. 

7. Każda szkoła może zgłosić tylko jeden zespół. 

8. W razie problemów ze skompletowaniem zespołu, nauczyciel jest uprawniony do 

zorganizowania dogrywki, która wyłoni reprezentację.  

9. Protokół z przebiegu pierwszego etapu Konkursu należy przesłać do organizatora 

w terminie do 14 kwietnia 2022 r. 



 

Etap międzyszkolny 

1. Etap II obejmuje zespołowe rozwiązanie zadania problemowego dotyczącego tematyki 

Konkursu (załącznik 1). 

2. W etapie II Konkursu uczestniczą trzyosobowe zespoły uczniowskie zgłoszone przez 

nauczycieli. 

3. Etap II odbywa się w ZSE w Raciborzu. 

4. Prace uczniów są oceniane przez Komisję Egzaminacyjną, składającą się z nauczycieli 

ZSE. 

5. W razie takiej samej liczby punktów Komisja Egzaminacyjna zarządza dogrywkę. 

6. Do etapu III zostaną zakwalifikowane  trzy najlepsze zespoły uczniowskie.  

 

Finał 

1. Etap III to quiz ekonomiczny. 

2. W quizie uczestniczą trzy najlepsze zespoły z drugiego etapu. 

3. Quiz składać się będzie z pięciu rund pytań. 

4. Każda drużyna będzie mogła decydować czy chce odpowiadać na pytania za 1 punkt 

z trzema wariantami odpowiedzi lub rozwiązać zadanie za 3 punkty. 

5. Jeżeli drużyna udzieli poprawnej odpowiedzi to zdobywa określoną liczbę punktów 

6. Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów po pięciu turach pytań zwycięża. 

7. W razie zgromadzenia takiej samej liczby punktów przez zespoły, komisja rozstrzyga 

zwycięstwo poprzez doliczenie punktów zgromadzonych w drugim etapie konkursu. 

W razie takiej samej ilości punktów komisja przeprowadza dogrywkę. 

8. Decyzja komisji jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. 

 

Postanowienia końcowe 

1. Szczegółowe informacje o Konkursie, terminarz zawodów, materiały dla uczestników 

oraz wyniki kwalifikacji na poszczególnych etapach Konkursu (nazwa szkoły, imię i 

nazwisko opiekuna zespołu, imienny skład zespołu) będą na bieżąco publikowane na 

stronie internetowej szkoły. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.  

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

Zakres Konkursu 

 

1. Przedsiębiorczość jako postawa człowieka: 

a) cechy osoby przedsiębiorczej 

b) mocne i słabe strony własnej osobowości 

c) budżet gospodarstwa domowego 

2. Działalność gospodarcza 

a) pojęcie przedsiębiorstwa 

b) działalność gospodarcza 

c) przychody i koszty 

3. Rynek: 

a) pojęcie rynku i krótka charakterystyka 

b) elementy rynku – popyt, podaż i cena 

c) formy płatności gotówkowe i bezgotówkowe 

4. Handel: 

a) krajowy i zagraniczny 

b) e-handel 

5. Podatki: 

a) podstawowe pojęcia 

b) rodzaje podatków 

6. Instytucje administracyjne na terenie gminy i powiatu 

 

 


