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POWIATOWY KONKURS „EKONOMIA – PIENIĄDZ – BANK” 

 
I. IDEA I CELE KONKURSU 

  

Powiatowy Konkurs „Ekonomia – Pieniądz – Bank” zwany dalej Konkursem jest przeznaczony 

dla uczniów trzecich klas gimnazjów oraz ósmych klas szkoły podstawowej. Zasadniczym celem 

Konkursu jest rozbudzenie zainteresowań uczniów szkół podstawowych ekonomią, 

rachunkowością i przedsiębiorczością, promowanie zawodu TECHNIK EKONOMISTA 

i TECHNIK RACHUNKOWOŚCI a pośrednio sprawdzenie umiejętności nabytych podczas 

dotychczasowej nauki.  

 

II. ORGANIZATOR KONKURSU 

 

Konkurs organizuje jako projekt własny Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach 

zwany dalej ZSP w Ornontowicach. Konkurs odbywa się w budynku ZSP w Ornontowicach, 

mieszczącym się przy ul. Dworcowej 1. Nadzór organizacyjny i merytoryczny sprawuje Komitet 

Organizacyjny Konkursu powołany przez Dyrektora ZSP w Ornontowicach spośród pracowników 

tejże szkoły.  

 

Komitet Organizacyjny Konkursu: 

Przewodniczący  mgr Damian Łyko 

Kierownik Organizacyjny mgr Beata Nowak 

  

III. PROGRAM KONKURSU  

 

Uczestnik Konkursu powinien: 

1) wymienia  potrzeby ludzkie i sposoby ich zaspokajania;  

2) przedstawia cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego. 

3) przedstawia podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo);  

4) charakteryzuje gospodarkę rynkową (prywatna własność, swoboda gospodarowania, 

konkurencja, dążenie do zysku, przedsiębiorczość);  

5) wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz ceny; 

6) wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego; układa jego budżet;  

7) wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić; 

8) przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej;  

9) wyjaśnia, czym zajmują się: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów 

wartościowych; 

10) wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze 

inwestycyjne);  

11) wyjaśnia, na czym polega oszczędzanie i inwestowanie; 

12) wyjaśnia terminy: wzrost gospodarczy, inflacja, bezrobocie;  

13) wymienia najważniejsze dochody i wydatki państwa;  

14) wyjaśnia, co to jest budżet państwa;  

15) przedstawia główne rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT) i oblicza wysokość 

podatku PIT na podstawie konkretnych danych.  

16) wyjaśnia, na czym polega prowadzenie swojej firmy;  
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17) wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo, i oblicza na prostym przykładzie przychód, koszty, 

zysk;  

18) wskazuje główne elementy działań marketingowych firmy (produkt, cena, dystrybucja, 

promocja);  

19) przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika;  

20) wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; 

21) wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce.  

 

IV. REGULAMIN 

 

1. Niniejszy regulamin jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). 

2. Regulamin stanowi uzupełnienie zasad zawartych w niniejszym rozporządzeniu i odnosi się 

wyłącznie do Konkursu organizowanego przez ZSP w Ornontowicach. 

3. Organizator zaprasza do udziału w Konkursie uczniów szkół podstawowych. 

4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

5. Konkurs składa się z 2 etapów. 1 etap polega na wypełnieniu testu on-line przez wszystkich 

zgłoszonych zawodników. Test składa się z 20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. 

Etap 2 polega na wykonaniu testu i zadania praktycznego przez 10 zawodników, którzy 

uzyskali najwyższy wynik w etapie 1. Przykłady pytań podane są poniżej w pkt. VII. 

6. Test będzie opublikowany on-line. Uczestnik zostanie powiadomiony o adresie strony, na 

której będzie można rozwiązać test, mailowo najpóźniej w dniu przeprowadzenia 1 etapu  

do godziny 8:30. Informacja pojawi się również na stronie www szkoły oraz szkolnym 

facebooku. Test będzie dostępny w godz. 9:00 – 17:00. 

7. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytania jednokrotnego wyboru zawodnik otrzymuje  

1 punkt, zaś za odpowiedź błędną  nie przyznaje się punktu. Uczestnik może otrzymać 

maksymalnie 20 punktów. 

8. Komisja Konkursu sporządza protokół i podaje wyniki testu w terminie do dwóch dni  

po zakończeniu etapu 1. 10 najlepszych zawodników zostaje zakwalifikowanych do 2 etapu 

Konkursu. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez większą liczbę 

zawodników, aby wyłonić najlepszych 10, brana jest pod uwagę godzina wysłania 

rozwiązanego testu. 

9. Uczestnicy 2 etapu konkursu przyjeżdżają do ZSP w Ornontowicach. 

10. Etap praktyczny polega na rozwiązaniu testu oraz 2 zadań praktycznych. Za prawidłowe 

rozwiązanie zawodnik otrzymuje 30 punktów (po 1 punkcie za pytanie testowe oraz po 10 

punktów za każde zadanie). 

11. Na 2 etap przeznacza się 45 minut. 

12. Komitet Organizacyjny Konkursu gromadzi dokumentację konkursową i przechowuje  

ją do końca roku szkolnego, w którym odbył się konkurs. 

13. Komisja przeprowadzająca Konkurs może zdyskwalifikować zawodnika na skutek 

stwierdzenia niesamodzielnej odpowiedzi. 

14. Komisja Konkursu sporządza protokół i podaje ostateczne wyniki w dniu konkursu oraz 

zamieszcza listę laureatów na stronie internetowej i na facebooku szkolnym 

ZSP w Ornontowicach. Decyzja Komisji jest ostateczna. 

15. Laureatami Konkursu zostaje trzech zawodników, którzy otrzymali  najwyższą liczbę 

punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez większą liczbę zawodników 

organizuje się dogrywkę polegającą na odpowiedzi na pytania na zasadzie „Kto pierwszy” 

do momentu zdobycia 5 punktów przez zawodnika, który zostaje zwycięzcą.  
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V. TERMINARZ 

 

1. Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić do 16 maja 2019 r. przesyłając wypełnioną kartę 

zgłoszenia (załącznik 1) drogą elektroniczną na adres e-mail: 

damian.lyko@zspornontowice.pl . 

2. 1 etap Konkursu Ekonomicznego odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r.  Test będzie możliwy 

do wypełnienia w godz. 9:00 – 17:00.  

3. 2 etap odbędzie się w dniu 27 maja 2019 r. o godz. 10:00 w budynku ZSP w Ornontowicach, 

mieszczącym się przy ul. Dworcowej 1. Uczestnicy są zobowiązani posiadać ze sobą 

legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości oraz wypełnione i podpisane zgody 

i oświadczenia (załącznik 2). 

 

VI. NAGRODY 

 

1.    Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  

 

VII. PRZYKŁADY ZADAŃ KONKURSOWYCH 

 

1. Jak nazywane jest zjawisko charakteryzujące się trwałym wzrostem ogólnego poziomu 

cen? 

a) inflacja 

b) deflacja 

c) cykl koniunkturalny 

d) rozwój gospodarczy 

2. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 

a) ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe 

b) ubezpieczenia chorobowe, zdrowotne, rentowe, emerytalne 

c) ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe, wypadkowe   

d) ubezpieczenia emerytalne, rentowe 

3. Potrzeba  to: 

a) usługi, 

b) dobra konsumpcyjne, 

c) stan braku czegoś, 

d) dobra gospodarcze. 

4. Co nie jest cechą człowieka przedsiębiorczego? 

a) brak chęci do zmian, 

b) kreatywność, 

c) dążenie do celu, 

d) pracowitość. 

 

Przykłady zadania praktycznego: 

 

1. Porównaj i oblicz zysk z lokat we wskazanych bankach za dany okres. 

2. Wypełnij polecenie przelewu, wpłatę gotówkową, fakturę. 

3. Oblicz zysk z działalności gospodarczej. 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
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Z uwagi na art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: Rozporządzenie 2016/679, informujemy, że:  

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych z siedzibą 

w Ornontowicach 43-178, przy ulicy Dworcowej 1 (dalej jako: Szkoła / Administrator);  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można 

skontaktować się pod adresem e-mail: iod@gmainvest.pl, lub przesyłając korespondencję na adres 

siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”. Jednocześnie informujemy, że Inspektor Ochrony 

Danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących Konkursu;  

3) dane osobowe będą przetwarzane przez Szkołę w celu prawidłowego przeprowadzenia 

Konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 

2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 

(Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.);  

4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g 

Rozporządzenia 2016/679, w związku z realizacją zapisów wynikających z przepisów Ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  

5) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;  

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do końca roku szkolnego,  

w którym odbył się Konkurs;  

7) w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:  

a) prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679,  

b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 

2016/679,  

c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 

18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 

ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,  

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa;  

8) jednocześnie nie przysługuje Państwu:  

a) prawo do usunięcia danych określone w art. 17 Rozporządzenia 2016/679, w uwagi na fakt, 

że dane przetwarzane są dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,  

b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 

2016/679, z uwagi na fakt, iż podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych są 

art. określone w punkcie 4 niniejszej informacji;  

c) prawo do przenoszenia danych, określone w art. 20 Rozporządzenia 2016/679, z uwagi na fakt, 

iż Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;  

9) podanie przez Państwa danych jest wymogiem wynikającym z przepisów obowiązującego 

prawa (w kontekście celu przetwarzania określonego w pkt. 3 niniejszej informacji). 

Konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa 

w Konkursie;  

10) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się 

wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 


