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Regulamin 

 XII  Powiatowego Konkursu ABC MŁODEGO EKONOMISTY 

 

I. Cele konkursu 

 zaszczepienie uczniom ostatnich klas szkół podstawowych chęci nauki bardzo 

potrzebnej i niezbędnej wiedzy o finansach, ekonomii, niezależnie od wybranej dalszej 

drogi kariery zawodowej, 

 pogłębienie wiedzy uczniów na tematy związane z powszechnie stosowaną ekonomią, 

 przygotowanie uczniów do przyswajania wiedzy finansowej przez całe życie, 

  zachęcenie uczniów do udziału w konkursach. 

II. Organizator 

Inicjatorem i organizatorem XII Powiatowego Konkursu „ABC MŁODEGO 

EKONOMISTY” jest Stowarzyszenie dla Rozwoju Edukacji przy ZSZiO w Kartuzach 

oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. 

III. Warunki uczestnictwa 

Konkurs adresowany jest do uczniów siódmych i ósmych klas szkoły podstawowej z 

powiatu kartuskiego. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału szkoły do dnia  

30 maja 2022 roku listownie, e-mailem, faksem lub telefonicznie do organizatorów 

konkursu.  

Do etapu powiatowego konkursu każda szkoła może zgłosić maksymalnie 6 uczniów 

szkoły podstawowej –finalistów wyłonionych w drodze eliminacji szkolnych. 

IV. Zasady i przebieg konkursu 

Konkurs jest dwuetapowy.  

Pierwszy etap – szkolny – edukacyjny odbędzie się w 31 maja 2022 roku szkołach 

podstawowych. Pytania na etap szkolny zostaną opracowane przez nauczycieli ZSZiO 

przesłane do 23 maja 2022 roku na adres e-mail przewodniczącego Komisji Szkolnej.   
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Zawody szkolne polegają na udzieleniu odpowiedzi na 30 pytań testowych zamkniętych 

jednokrotnego wyboru z zakresu zgodnego z Programem Konkursu. Przeznacza się na to 

40 minut.  

Nad prawidłowym przebiegiem szkolnych eliminacji czuwa nauczyciel szkoły 

podstawowej. Odpowiedzi do zadań zostaną przesłane na adres e-mail nauczyciela 

gimnazjum zgłaszającego szkołę do konkursu 31 maja 2022 roku. Pierwszy etap jest 

etapem edukacyjnym, więc ilość zdobytych punktów przez uczniów nie jest warunkiem 

zakwalifikowania się do etapu powiatowego.  

Drugi etap – powiatowy odbędzie się 7 czerwca 2022 roku w ZSZiO w Kartuzach lub 

w formie zdalnej. 

Zawody powiatowe polegają na udzieleniu odpowiedzi na 50 pytań testowych 

zamkniętych jednokrotnego wyboru z zakresu zgodnego z Programem Konkursu. 

Przeznacza się na to 50 minut. Pytania na etap powiatowy zostaną opracowane przez 

nauczycieli ZSZiO. 

V. Nagrody 

Laureaci konkursu powiatowego otrzymają cenne nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

Każda szkoła otrzyma dyplom za uczestnictwo.  

Ponadto trzy szkoły, z których uczniowie zdobędą najwięcej punktów /decyduje suma 

punktów zdobytych na teście powiatowym przez wszystkich uczniów z danej szkoły/ 

otrzymają dyplomy zwycięzców zespołowych i nagrody rzeczowe.  

VI. Komisja konkursowa 

Nad prawidłowością przebiegu etapu finałowego konkursu czuwać będzie jury  

w składzie którego będą nauczyciele ZSZiO w Kartuzach. 

VII. Zakres programowy 

Tematy przewodnie konkursu: 

1. Czy mogę wpłynąć na wysokość mojego dochodu? /najważniejsze źródła dochodów 

Polaków, obciążenia obowiązkowe wynagrodzeń, polski system emerytalny, ważność 

wykształcenia na wysokość dochodów/ 
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2. Od czego zależy czy będę bezrobotny? /pojęcie bezrobocia, wysokość bezrobocia 

Polsce, województwie i powiecie, zawody przeszłości i przyszłości/ 

3. Konsument i jego prawa w Polsce i Unii Europejskiej  /gospodarowanie pieniędzmi, 

cena towaru, reklama, prawa konsumenta/ 

4. Czy zaciąganie kredytów bankowych jest opłacalne? /w jakiej sytuacji można 

zaciągnąć kredyt, na co zwrócić uwagę przy zaciąganiu kredytu, koszt kredytu 

5. Czy warto inwestować? /różnica miedzy inwestowaniem, a oszczędzaniem, lokaty 

bankowe, różne sposoby inwestowania: wady i zalety, funkcjonowanie giełdy 

papierów wartościowych 

6. Pieniądz i jego rola we współczesnym świecie /historia i funkcje pieniądza, polityka 

pieniężna i inflacja/ 

7. Co to jest podatek? /pojecie podatku, rodzaje podatków, dochody budżetu państwa/ 

8. Lokata a kredyt bankowy /pojęcie lokat bankowych i kredytów, obliczanie kosztu 

kredytu, obliczanie wartości odsetek od lokat bankowych/ 

9. System finansowy w Polsce /Polski system bankowy, funkcje i zadania NBP/ 

10.  Co wpływa na moją przedsiębiorczość?/cechy i postawy przedsiębiorcze/ 

 

VIII. Materiały edukacyjne oraz szkolenia  

Materiały edukacyjne opracowane przez nauczycieli ZSZiO sukcesywnie będą 

ukazywały się na stronie internetowej stowarzyszenia www.stowarzyszenieedukacja.boo.pl 

w zakładce projektu ABC Młodego Ekonomisty. 

Dodatkowo każda szkoła może zgłosić chęć uczestniczenia w szkoleniach 

prowadzonych przez nauczycieli ZSZiO w szkołach podstawowych lub zdalnie na 

platformie Teams. Na szkoleniach będą omawiane tematy zgodne z Programem 

Konkursu.   

IX. Postanowienia końcowe 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu oraz szkoleń udzielać będą p. Daria Klaman 

tel. 607 859 590 e-mail dariaklaman@wp.pl  


