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XX POWIATOWY  KONKURS  WIEDZY O GOSPODARCE 
 

Temat przewodni:  

RYNEK PRACY OCZAMI UCZNIA 
 

Autorka zadań konkursowych - Pani Anna Kocik – doradca metodyczny ds. szkolnictwa zawodowego 

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

 

 

I. Termin: 30.03.2022 r. godz.10:00. 

II. Miejsce konkursu:  
Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury, ul. Wojska Polskiego 56 w Oleśnicy. 

III. Cele konkursu: 
1. Rozbudzenie u młodzieży zainteresowania lokalnym rynkiem pracy: możliwościami podjęcia 

pracy w regionie, możliwościami związania przyszłości z lokalnym środowiskiem.  

2. Wzmacnianie motywacji do podejmowania bezpośrednich kontaktów z praktykami biznesu.  

3. Rozwijanie przedsiębiorczych zachowań w miejscu zamieszkania.  

4. Budzenie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań problematyką  ekonomiczno-społeczną.   

5. Propagowanie kultury ekonomicznej, racjonalnych zasad gospodarowania oraz kierunków 

rozwoju polskiej gospodarki na tle tendencji światowych, upowszechnianie nowoczesnej 

wiedzy ekonomicznej. 

IV. Warunki uczestnictwa: 

Każda szkoła zgłasza max. 3 uczniów. Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać                       

do dnia 21.03.2022 r., na adres:pceik@pceik.pl   

V. Przebieg konkursu i organizacja konkursu 
1. W pierwszym etapie konkursu uczniowie indywidualnie przygotowują prezentację 

multimedialną lub film o przedsiębiorstwie działającym na terenie powiatu oleśnickiego. 

 Warunki przygotowania prezentacji multimedialnej.  
Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie Power Point 

(pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet Open Office)       

i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach   

(z rozszerzeniem *.ppt, *.odp, jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). 

Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny         

być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych. Prezentacja nie 

może przekraczać 15 slajdów. 

 Warunki przygotowania filmu.  

Film zgłoszony do konkursu powinien być przygotowany w rozdzielczości HD           

lub FHD oraz rozszerzeniu MP4 i trwać do 8 minut. 

 

Prace konkursowe należy dostarczyć do PCEiK do 28.03.2022 r. na przenośnym dysku 

podpisanym imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.  

2. W drugim etapie konkursu uczestnicy rozwiązują test jednokrotnego wyboru 

odzwierciedlający tematykę konkursu. 



VI. Kryteria oceny prac konkursowych: 

- czy prezentacja/film odzwierciedla tematykę konkursu, 

- czy temat pracy ujęty jest w sposób ciekawy i nieszablonowy,  

- czy praca popularyzuje lokalny rynek pracy i posiada walory edukacyjne,  

- czy praca wykonana jest w sposób przejrzysty, spójny i czytelny.   

VII. Komisję Konkursową powołuje Dyrektor PCEiK. W skład komisji wchodzą: 

- przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, 

- przedstawiciel lokalnych przedsiębiorców, 

- przedstawiciel organizatorów konkursów. 

VIII. Złożone prace nie będą zwracane uczestnikom. W celach promocyjnych organizator konkursu ma 

prawo do dysponowania materiałami związanymi     z pracą konkursową. 

IX. Nagrody: 

1. Tytuł laureata konkursu zostanie przyznany zdobywcom I, II i III miejsca wg ilości 

      uzyskanych  punktów. 

2. Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną  przekazane 

po ogłoszeniu wyników. Laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani o miejscu                     

i dokładnym terminie ich wręczenia.  

 

 

X. ZAKRES merytoryczny 

A .  Podstawy wiedzy ekonomicznej : 
1. Procesy gospodarcze i ich właściwości: produkcja, podział, wymiana, konsumpcja. 

2. Kategorie ekonomiczne: wartość globalna, Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy 

                       Brutto, Dochód Narodowy, wzrost i rozwój gospodarczy. 

 

        B.  Mechanizm funkcjonowania i rozwoju gospodarki : 
1. Banki i system kredytowy. NBP funkcje, zadania. 

2. System świadczeń  społecznych i ubezpieczeń.    

3. Przedsiębiorstwa i ich rodzaje.  

4. Zysk przedsiębiorstwa i jego podział. 

5. Spółki cywilne i handlowe i ich rodzaje. 

6. Kapitały w podmiotach gospodarczych. 

7. Inflacja, jej przyczyny i rodzaje. Polityka antyinflacyjna.  

 

        C.  Rynek Pracy 

             1.   Popyt, podaż pracy. 

             2.   Bezrobocie, przyczyny i rodzaje. Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia. 

             3.   Sposoby przeciwdziałaniu bezrobociu. 

             4.   Płaca - pojęcie płacy oraz funkcje. Systemy  wynagradzania. 

             5.   Kompetencje na rynku pracy. Sposoby i metody poszukiwania pracy. 

 

XI. Bibliografia: 

1. Ewelina Nojszewska – Podstawy ekonomii. 

2. Ewa Jarocka – Finanse. 

3. Opracowania i wydawnictwa Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 

4. Prasa codzienna/portale ekonomiczne:  
- Rzeczpospolita 

- Gazeta Prawna 

5. Słowniki pojęć ekonomicznych: 
- słownik haseł ekonomicznych NBP 

- słownik terminów Money.pl 

- słownik finansowo-ekonomiczny Bankier.pl  

 

 

http://www.rzeczpospolita.pl/
http://www.gazetaprawna.pl/
http://www.nbportal.pl/pl/np/zbiory-wiedzy/slownik?active=3082&
http://www.money.pl/slownik/
http://www.bankier.pl/slownik/


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Udział w konkursie każdego uczestnika jest bezpłatny, dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni 

niniejszego regulaminu. 

2. Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne 

na stronie www.pceik.pl w zakładce: Młodzieżowy Dom Kultury/dokumenty wewnętrzne/ 

procedury i regulaminy: 

-  Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy, 

    - Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Powiatowym    

     Centrum  Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

3. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym regulaminie zostaną wykluczone z udziału 

w wyżej wspomnianym konkursie. 

4. Organizator może z przyczyn od niego niezależnych zmienić datę lub odwołać wydarzenie, 

o czym   poinformuje wszystkich zainteresowanych. 

5. W razie konieczności konkurs może zostać przeprowadzony zdalnie. 

 

 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI 

- karta zgłoszeniowa, 

- oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych dotyczące RODO (skan przesłany mailem  

   na adres: pceik@pceik.pl), 

- zgoda rodziców na pomiar temperatury ciała dziecka (skan przesłany na adres: pceik@pceik.pl ). 
 

http://www.pceik.pl/
mailto:pceik@pceik.pl
mailto:pceik@pceik.pl

