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XXI POWIATOWY  KONKURS  WIEDZY O GOSPODARCE 

dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

Temat przewodni:  

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

Organizator: Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. 

 

 

I. Termin: 29.03.2023 r. godz.10:00. 

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

III. Cele konkursu: 
1. Rozwijanie przedsiębiorczych zachowań.  

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

3. Propagowanie kultury ekonomicznej, racjonalnych zasad gospodarowania oraz kierunków 

rozwoju polskiej gospodarki na tle tendencji światowych. 

4. Upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej.  

5. Rozbudzenie u młodzieży zainteresowania lokalnym rynkiem pracy: możliwościami podjęcia 

pracy w regionie, możliwościami związania przyszłości z lokalnym środowiskiem.  

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

IV. Warunki uczestnictwa: 
Każda szkoła zgłasza max. 3 uczniów. Kartę zgłoszeniową należy przesłać do 22 marca 2023 r. na 

adres:pceik@pceik.pl  

V. Przebieg konkursu i organizacja konkursu: 

1. W pierwszym etapie konkursu uczniowie indywidualnie przygotowują prezentację 

multimedialną na jeden z wybranych tematów: 

          a)   Skutki gospodarcze COVID 19. 

          b)   Inflacja jej przyczyny oraz wpływ na polską gospodarkę. 

      2. W drugim etapie rozwiązują test jednokrotnego wyboru odzwierciedlający tematykę   

           oraz zakres merytoryczny konkursu. 

 VI.    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). 

     1.  Projekt finałowy (prezentacja multimedialna) musi składać się z maksymalnie 15 slajdów.  

     2.  Oprócz wersji elektronicznej zapisanej na nośniku informacji (np. płyta CD lub pendrive)  

          każdy uczestnik przywozi ze sobą także wersję papierową (wydrukowane slajdy –  

          pojedyncze, spięte lub zszyte). 

               3.  Projekt finałowy musi posiadać stronę tytułową zawierającą następujące informacje:  

         a)  tytuł projektu, 

         b)  imię i nazwisko autora projektu, 

         c)  nazwę szkoły autora projektu, 

         d)  imię i nazwisko opiekuna ucznia, 
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          e)  bibliografię. 

               4.   Praca finałowa musi być pracą samodzielną ucznia, powinna być estetyczna i czytelna,  

                     z użyciem czcionki nie mniejszej niż 14. 

   VII.   Prace konkursowe należy dostarczyć do PCEiK do 22 marca  2023 r. na przenośnym dysku 

             podpisanym imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. 

             1.  Dyski zostaną zwrócone uczestnikowi po konkursie. 

             2.  Prawa autorskie zgłoszonych prac konkursowych zachowują uczestnicy konkursu. 

             3.  Organizator konkursu ma prawo do dysponowania materiałami związanymi z pracą konkursową, 

                  w celach  promocyjnych. 

  VIII.   Kryteria oceny prac konkursowych: 

- czy prezentacja odzwierciedla tematykę konkursu, 

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

- czy praca popularyzuje aktualnie wiedzę ekonomiczną i posiada walory edukacyjne, 

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

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

- przedstawiciel / pracownik banku, 

- pracownik naukowy WSB we Wrocławiu, 

- przedstawiciel organizatorów konkursów. 

   X.      Nagrody: 

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

punktów. 

Nagrody i dyplomy za  zajęte   miejsca    wg   obowiązującej   procedury   zostaną  przekazane po 

głoszeniu wyników. Laureaci i opiekunowie zostaną poinformowani o miejscu i dokładnym 

terminie ich wręczenia.  

  XI.   Zakres merytoryczny: 

     1.   Rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz zarządzanie przedsiębiorstwem. 
           a)  Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej.  

           b)  Komunikacja społeczna.  

           c)  Bariery w komunikacji społecznej. 

           d)  Rodzaje zachowań. 

           e)  Konflikty i ich rozwiązywanie.  

           f)   Negocjacje.  

           g)  Postępowanie etyczne.  

           h)  Planowanie działalności gospodarczej.  

           i)   Pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą (źródła finansowania działalności 

                gospodarczej). 

           j)   Koszty przedsiębiorstwa stałe i zmienne.  

           k)  Zarządzanie budżetem osobistym.   

           l)  Optymalizacja wydatków: racjonalne oszczędzanie i inwestowanie 

    2.  Gospodarka rynkowa. 
a)   Od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej.  

b)   Podstawowe mierniki gospodarcze.  

c)   Podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, banki). 

d)   Giełda papierów Wartościowych. 

e)   Papiery wartościowe.  

f)   Budżety: gospodarstwa domowego, państwa.  

g)   Rola państwa w gospodarce rynkowej.  

h)   System bankowy w gospodarce rynkowej.  

i)    Podaż, popyt (makroekonomia i mikroekonomia). 

J)   Podatki. 

     3. Instytucje i usługi finansowe.  

           a)   Podstawowe produkty bankowe: kredyty, rachunki, depozyty, ich zalety i wady.  

           b)   Bezpieczeństwo systemu bankowego. Prawa, obowiązki i ochrona konsumenta .  

c)   Bezpieczne korzystanie z nowoczesnych usług bankowych (karty płatnicze, rachunki internetowe). 

d)   Ryzyko kursowe. 



e)   Instytucje ubezpieczeniowe. 

     4.   Inflacja, stabilność systemu finansowego, funkcje i zdania NBP.  

           a)   Pojęcie inflacji. Miary inflacji.  

           b)   Wpływ banku centralnego na inflację.  

           c)   Funkcje i zadania NBP. 

           d)   Narzędzia NBP. Polityka pieniężna. 

     5.   Pieniądz.  

           a)   Wartość i rola pieniądza.  

           b)   Zmiana wartości pieniądza.  

           c)   Obrót bezgotówkowy. 

     6.    Rynek Pracy 

           a)   Popyt, podaż pracy. 

           b)   Bezrobocie, przyczyny i rodzaje.  

           c)   Ekonomiczne i społeczne skutki bezrobocia. 

           d)   Sposoby przeciwdziałaniu bezrobociu. 

           e)   Płaca- pojęcie płacy oraz funkcje.  

           f)    Systemy  wynagradzania. 

           g)   Kompetencje na rynku pracy.  

           h)   Mobilność zawodowa.  

           i)    Metody zapobiegania emigracji zarobkowej 

XII.   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: 

           a)  słownik haseł ekonomicznych,   

           b)  NBP słownik terminów Money,  

           c)  słownik finansowo-ekonomiczny Bankier. 

XIII.   Postanowienia końcowe: 

            Szczegółowe zasady regulujące  przebieg konkursu określają następujące procedury dostępne na 

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

            i regulaminy: 

          -  Procedura organizacji konkursów przedmiotowych i artystycznych w PCEiK w Oleśnicy 

XIV.   ZAŁĄCZNIKI 

- karta zgłoszeniowa, 

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

   na adres: pceik@pceik.pl), 
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