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Międzyszkolny Konkurs Ekonomiczny  

zorganizowany przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu 

pt. ”ÓSMOKLASISTA – EKONOMISA” 

 

Regulamin Konkursu 

I. Cele Konkursu: 

1. Rozpowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów ósmej klasy szkoły 

podstawowej. 

2. Motywowanie młodzieży do podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności 

ekonomicznych. 

3. Kształtowanie kompetencji/postaw przedsiębiorczych. 

4. Wzrost świadomości młodzieży w zakresie podejmowania decyzji ekonomicznych. 

5. Zachęcanie młodzieży do podejmowania kształcenia w szkole ponadpodstawowej 

w  zawodach ekonomicznych. 

 II.  Uczestnicy Konkursu: 

W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie 8 klas szkół podstawnych Miasta Zamość 

i Powiatu Zamojskiego. 

 

III. Organizacja Konkursu: 

Konkurs składa się z dwóch etapów: 

I etap - 30 minutowy test przeprowadzony w szkołach podstawowych 

 - do 27.02.2020 - przesłanie skanu zgłoszeń udziału w konkursie na adres: 

sekretariat@ekonomikzamosc.pl 

- 12.03.2020 - przeprowadzenie testu w szkołach 

- do 16.03.2020 - przesłanie skanu protokołu z przebiegu I etapu Konkursu do Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu na adres: sekretariat@ekonomikzamosc.pl 

- 19.03.2020 - ogłoszenie osób zakwalifikowanych do etapu II 

II etap - finał i rozstrzygnięcie konkursu 



- do 30.03.2020 – przesłanie wykonanych prezentacji do organizatora Konkursu na adres: 

sekretariat@ekonomikzamosc.pl 

- 03.04.2020 - przedstawienie finałowych prezentacji przed Komisją Konkursową w siedzibie 

organizatora i ogłoszenie wyników konkursu 

IV. Przebieg Konkursu: 

I Etap: 

Odbędzie się w szkołach zgłoszonych do konkursu. Polega na samodzielnym rozwiązaniu 

przez uczniów testu składającego się z 20 pytań  zamkniętych jednokrotnego wyboru 

przesłanych przez organizatora Konkursu, który trwa 30 minut. Tylko uczniowie zgłoszeni do 

konkursu mogą brać w nim udział. Uczestnikom należy zapewnić warunki samodzielnej 

pracy. Przypadki nieprzestrzegania zasady samodzielności, mogą być podstawą 

dyskwalifikacji ucznia z konkursu. Uczniowie mogą korzystać z kalkulatorów. 

Szkolna Komisja Konkursowa po sprawdzeniu prac, sporządza protokół z etapu szkolnego 

i przesyła go w formie elektronicznej (skanem) w terminie podanym w punkcie III 

Regulaminu. Komisja szkolna nie kwalifikuje uczniów do następnego etapu, tylko sporządza 

protokół. O zakwalifikowaniu uczestników do kolejnego etapu szkoła zastanie 

poinformowana w wyznaczonym terminie. 

 Piętnastu  uczniów z najlepszymi wynikami przechodzi do II etapu Konkursu. W przypadku, 

gdy z jednej szkoły nie będzie uczniów, którzy zdobyli odpowiednią liczbę punktów, zostanie 

zakwalifikowany jeden uczeń z największą liczbą punktów z danej szkoły, pod warunkiem, że 

osiągnął, co najmniej 50% najlepszego wyniku.   

II Etap: 

Uczestnicy konkursu w wyznaczonym terminie sporządzają prezentacje multimedialne na 

temat: „Środki płatnicze  dawniej i dziś” i wysyłają ją do Organizatorów Konkursu w terminie 

zgodnym z harmonogramem.  

Jedna osoba wykonuje jedną prezentację multimedialną w programie PowerPoint.  

Prezentacja powinna zawierać maksymalnie 15 slajdów. Maksymalny czas prezentacji do 10 

minut. 

Oceny dostarczonych prac dokonują członkowie Komisji Konkursowej biorąc pod uwagę 

zgodność prac z tematem konkursu, oryginalną i ciekawą formę prezentacji. 

W dniu finału uczniowie przedstawiają swoje prezentacje przed Komisją Konkursową, która 

wyłania laureatów Konkursu. Ogłoszenie listy laureatów, wręczenie dyplomów i nagród 

nastąpi 03.04.2020. 

 



V. Nagrody: 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

 

VI. Uwagi końcowe: 

− Uczestnikowi nie przysługuje wymiana  nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny. 

− Zgłoszenie udziału w konkursie oraz wzięcie w nim udziału oznacza zgodę na warunki 

niniejszego regulaminu.  

− Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania listy zwycięzców z podaniem 

imienia i nazwiska tych osób, na co uczestnicy wyrażają zgodę. 

− Niniejszy regulamin oraz wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronach 

internetowych organizatorów. Ponadto organizator zastrzega sobie prawo podania 

wyników konkursu do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. 

− Wszelkie sprawy, które nie zostały objęte powyższym regulaminem rozstrzyga Komisja 

Konkursowa. 

− Podstawę do przygotowania Konkursu stanowią: zagadnienia ekonomiczne realizowane 

zgodnie z podstawą programową na lekcjach przedmiotu wiedza o społeczeństwie 

w klasie ósmej szkoły podstawowej i informacje dostępne na stronie www.nbpportal.pl. 
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