
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY EKONOMICZNEJ 

„Handel i negocjacje” 

organizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu 

 

Postanowienia ogólne 

1) Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Wiedzy 

Ekonomicznej, zwanym dalej w treści regulaminu Konkursem. 

2) Organizatorem Konkursu jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w 

Raciborzu, ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz, tel./fax 032/415-48-90, e-mail: 

j.kwasny@ckziu1.idsl.pl 
3) Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych. 

4) Uczniowie zgłaszani są do Konkursu za pośrednictwem szkoły, do której uczęszczają. 

5) Zgłoszenie ucznia do udziału w Konkursie oznacza akceptację regulaminu. 

 

Organizacja i przebieg konkursu 

1) Konkurs organizowany jest w trzech etapach. 

2) Etap I (szkolny) polega na indywidualnym rozwiązaniu przez uczniów testu weryfikującego 

ich wiedzę z zakresu funkcjonowania gospodarki rynkowej.  

3) Etap II (międzyszkolny) polega na rozwiązaniu zadania problemowego z zakresu tematyki 

Konkursu przez trzyosobowe zespoły uczniowskie. 

4) Etap III (finał) to quiz ekonomiczny, z udziałem trzech najlepszych zespołów wyłonionych 

w etapie II. 

5) Terminy:  

a) Zgłoszenie Szkoły do Konkursu (w formie elektronicznej na adres mailowy lub 

telefonicznie). 

b) I etap – 24 marca 2017 r 

c) II i III etap – 7 kwietnia  2017 r  

Etap szkolny 

1) Etap I obejmuje indywidualne rozwiązanie testu kwalifikacyjnego. 

2) Etap I Konkursu organizuje i przeprowadza nauczyciel w macierzystej placówce.  

3) Rozwiązywanie testu kwalifikacyjnego odbywa się w szkole, w warunkach kontrolowanej 

samodzielności, pod nadzorem nauczyciela. 

4) Test kwalifikacyjny składa się z trzydziestu zadań zamkniętych, za każdą prawidłową 

odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. 

5) Do etapu II Konkursu zostają zakwalifikowane trzyosobowe zespoły uczniów danej szkoły.  

6) O doborze uczniów do zespołu decyduje ilość punktów zdobyta w teście. Trzy najlepsze 

osoby tworzą szkolną reprezentację w II i III etapie. 

7) Każda szkoła może zgłosić TYLKO jeden zespół. 

8) W razie problemów ze skompletowaniem zespołu, nauczyciel jest uprawniony do 

zorganizowania dogrywki, która wyłoni reprezentację.  

9) Protokół z przebiegu pierwszego etapu Konkursu należy przesłać do organizatora w 

terminie do 31 marca 2017r 



 

Etap międzyszkolny 

1) Etap II obejmuje zespołowe rozwiązanie zadania problemowego dotyczącego tematyki 

Konkursu (załącznik 1). 

2) W etapie II Konkursu uczestniczą trzyosobowe zespoły uczniowskie zgłoszone przez 

nauczycieli. 

3) Etap II odbywa się w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 

4) Prace uczniów są oceniane przez Komisję Egzaminacyjną, składającą się z nauczycieli 

CKZiU nr 1. 

5) W razie takiej samej liczby punktów Komisja Egzaminacyjna zarządza dogrywkę. 

6) Do etapu III zostaną zakwalifikowane  trzy najlepsze zespoły uczniowskie.  

7) Uczniowie , którzy w terminie nadeślą przygotowane filmy reklamowe otrzymają w tym 

etapie dodatkowe punkty (max 5) 

Finał 

1) Etap III to quiz ekonomiczny. 

2) W quizie uczestniczą trzy najlepsze zespoły z drugiego etapu. 

3) Quiz składać się będzie z pięciu rund pytań. 

4) Na początku rozgrywki uczestnicy otrzymują kredyt w wysokości 20 punktów. 

5) Każda drużyna będzie mogła decydować czy chce odpowiadać na pytania za 1 punkt z 

trzema wariantami odpowiedzi lub rozwiązać zadanie za 3 punkty. 

6) Jeżeli drużyna udzieli poprawnej odpowiedzi to zdobywa określoną liczbę punktów, w 

przeciwnym przypadku: punkty są odejmowane. 

7) Drużyna, która zdobędzie największą liczbę punktów po pięciu turach pytań zwycięża. 

8) W razie zgromadzenia takiej samej liczby punktów przez zespoły, komisja zarządza 

dogrywkę. 

9) Decyzja komisji jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie 

 

Postanowienia końcowe 

1) Szczegółowe informacje o Konkursie, terminarz zawodów, materiały dla uczestników oraz 

wyniki kwalifikacji na poszczególnych etapach Konkursu (nazwa szkoły, imię i nazwisko 

opiekuna zespołu, imienny skład zespołu) będą na bieżąco publikowane na stronie 

internetowej szkoły. 

2) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.  

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

Zakres Konkursu 

 
1. Przedsiębiorczość jako postawa człowieka: 

a. cechy osoby przedsiębiorczej, 

b. mocne i słabe strony własnej osobowości. 

2. Rynek: 

a. pojęcie rynku i krótka charakterystyka, 

b. elementy rynku – popyt, podaż i cena, 

3. Podatki: 

a. obowiązujące stawki podatku (VAT i podatku dochodowego). 

4. Pieniądz i jego funkcje: 

a. funkcje pieniądza, 

b. inflacja, deflacja, 

c. bank centralny i banki komercyjne, 

d. kredyty bankowe 

5. Handel: 

a. Pojęcie handlu 

b. Funkcje handlu (zakup, magazynowanie, sprzedaż) 

c. Handel detaliczny i hurtowy 

d. Rodzaje przedsiębiorstw handlowych 

e. Wyposażenie przedsiębiorstw handlowych  

f. Dokumenty handlowe  

g. Nowoczesne formy handlu 

6. Negocjacje: 

a. Pojęcie negocjacji 

b. Rodzaje negocjacji 

c. Techniki negocjacji 

 

 

 


