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I. CEL KONKURSU  

Popularyzowanie wiedzy dotyczącej podstawowych zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, 

w tym działalności gospodarczej, wśród uczniów szkół podstawowych.  

Uczestnicy: 

 poznają formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej,  

 dowiedzą się, jakie są zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa,  

 dowiedzą się, jakie są mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji 

rynkowych, jaka jest rola państwa w gospodarce, 

 dowiedzą się, na czym polega planowanie kariery zawodowej przez opisanie mocnych 

strony swojej osobowości, 

 dowiedzą się, jak rozróżniać zachowania etyczne w biznesie i w relacjach pracownik-

pracodawca.  

 

II. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU  

Obejmuje zakres podstawowych wiadomości (m. in.: komunikację interpersonalną, istotę 

funkcjonowania gospodarki rynkowej, funkcję i znaczenie pieniądza, banków i ubezpieczeń, 

cele i rodzaje działalności gospodarczej) z zakresu przedsiębiorczości dzięki którym uczeń 

dowie się, w jakim zakresie i w jaki sposób uwarunkowania ekonomiczne i społeczne 

wpływają na jego życie i decyzje. 
 

III. ORGANIZATOR I WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU  

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Elblągu. 

 

IV. UCZESTNICY KONKURSU  

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VI elbląskich szkół podstawowych. 

 

V. ORGANIZACJA KONKURSU  
Konkurs przebiega w dwóch etapach, które organizowane są w I semestrze roku szkolnego 

2016/2017. 

 

1. I etap konkursu – szkolny 
a) organizacja:  

• za organizację etapu szkolnego konkursu odpowiada Szkolna Komisja Konkursowa, którą 

wyznaczają dyrektorzy szkół, 

• Szkolna Komisja Konkursowa przeprowadza test i dokonuje oceny odpowiedzi uczestników 

w celu wyłonienia dwóch uczniów reprezentujących szkołę na etapie finałowym. Jeżeli 

wyniki testu nie pozwalają na wyłonienie dwóch zwycięzców (jednakowe wyniki uzyskało 

więcej niż 2 uczestników) istnieje konieczność zorganizowania dogrywki.  

 

b) terminy:  

• etap szkolny konkursu jest organizowany do 31.10.2016r. 

• dyrektorzy szkół przesyłają do Organizatora zgłoszenia uczestników etapu finałowego do 

09.11.2016r. załącznik nr 1 na adres:  

 



Zespół Szkół nr 2 

ul. Wyżynna 3,  

82-300 Elbląg 

 

c) zadania konkursowe:  

• Szkolna Komisja Konkursowa oraz Organizator przygotowuje test w oparciu o pytania z 

bazy pytań, przygotowanych przez Organizatora. 

 

2. II etap konkursu – finałowy odbywa się w siedzibie Organizatora 

a) organizacja:  

• uczestnikami etapu finałowego są laureaci etapu szkolnego (2 osoby) zgłoszeni przez 

dyrektorów szkół, 

• za organizację etapu finałowego konkursu oraz jego przebieg odpowiada Organizator, 

• Komisja Konkursowa przeprowadza test i dokonuje oceny odpowiedzi uczestników w celu 

wyłonienia trzech finalistów. Jeżeli wyniki testu nie pozwalają na wyłonienie trzech 

zwycięzców (jednakowe wyniki uzyskało więcej niż 3 uczestników), Komisja Konkursowa 

przeprowadza dogrywkę w formie odpowiedzi ustnej. 

 

b) terminy: 

• etap finałowy będzie przeprowadzany 17.11.2016r. godz.10
00

. 

 

c) zadania konkursowe:  

• zadaniem konkursowym dla uczestników etapu finałowego jest udzielenie odpowiedzi na 

pytania z testu wiedzy z zakresu podstawowych wiadomości z zakresu przedsiębiorczości 

opracowanego przez Organizatora, w oparciu o pytania z bazy pytań udostępnionych przez 

Organizatora. Test wiedzy składa się z 35 pytań. 

 

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  
Wszyscy uczestnicy etapu finałowego Konkursu otrzymują okolicznościowe dyplomy i 

nagrody rzeczowe. Zwycięzcy otrzymują dodatkowe nagrody ufundowane przez organizatora 

i partnerów Konkursu.  

I miejsce – tablet 

II miejsce – tablet 

III miejsce - tablet 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody 

uczestnika (jego opiekunów prawnych) na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm.) na potrzeby konkursu. 

2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w 

Elblągu.  

3. Udział w konkursie oznacza zgodę jego uczestnika na warunki określone w 

niniejszym Regulaminie. 

4. Osoba do kontaktu:   Małgorzata Borkowska tel. 883940224  

mail: malgorzataborkowskaa@gmail.com 

 

 

 



 

Załącznik nr 1  

do REGULAMINU KONKURSU 
 

…………………………………………. 

PIECZĄTKA SZKOŁY 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW 

(OBOWIĄZKOWA – prosimy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi 

literami) 

 
KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

DLA UCZNIÓW KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„JESTEM  PRZEDSIĘBIORCZY  CHOĆ  NIE  JESTEM  PRZEDSIĘBIORCĄ”. 

EDYCJA II rok szkolny 2016/2017 

 

 

do etap finałowego ze szkoły …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………................................................................................................................. 

 

zakwalifikowało się dwóch uczniów: 

 

Uczestnik I  

imię i nazwisko:………………………………………………………………… 

klasa: …………………………………………………………………………… 

opiekun: ………………………………….……………………………………… 

 

 

Uczestnik II 

imię i nazwisko:………………………………………………………………… 

klasa: …………………………………………………………………………… 

opiekun: ………………………………….……………………………………… 

 

 

 

 

 


