
SZKOLNY KONKURS Z FINANSÓW  

" W świecie finansów"  

11.05.2015 r. godz. 12:35 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Twardogórze sala 28 

 

 

 

I. Cele konkursu 

1. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu finansów. 

2. Zachęcenie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy z finansów. 

3. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań w zakresie przedmiotów  

ekonomicznych. 

4. Propagowanie racjonalnego gospodarowania finansami i nawyku oszczędzania. 

5. Upowszechnienie nawyku dokonywania analizy popartej wiedzą przed podjęciem decyzji 

finansowych. 

6. Podnoszenie poziomu nauczania  przedmiotów ekonomicznych. 

7. Lepsze przygotowanie młodzieży do wymagań współczesnego rynku pracy. 

 

 



II. Zasady konkursu 

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II, III  Technikum w zawodzie technik 

ekonomista. 

2. Konkurs obejmuje dwie części: 

 

- Część I - Test wielokrotnego wyboru (30 pytań) - czas  45 min. 

Ten etap konkursu polega na rozwiązaniu testu wiedzy z zakresu finansów składającego się            

z 30 pytań. Na rozwiązanie testu  przeznacza się 45 minut. Uczniowie zaznaczają prawidłowe 

odpowiedzi długopisem lub piórem. Nauczyciel może zdyskwalifikować ucznia na skutek 

stwierdzenia przez niego niesamodzielności odpowiedzi. Odpowiedzi zaznaczone ołówkiem 

nie będą sprawdzane. Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń uzyskuje +1 punkt, za 

nieprawidłową odpowiedź lub brak odpowiedzi uczeń uzyskuje 0 punktu. 

 

- Część II - Rozwiązywanie zadań związanych z tematyką konkursu - czas trwania 30 min. 

 

III Zakres tematyczny konkursu: 

 pieniądz i jego rola w gospodarce 

 gospodarka finansowa państwa - system budżetowy 

 budżet państwa i budżety samorządów terytorialnych 

 system podatkowy w Polsce 

 finanse podmiotów gospodarczych  

 system ubezpieczeń społecznych 

 banki i system pieniężno - kredytowy 

 rynek kapitałowy. 

IV. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji konkursu: 

 Konkurs odbędzie się 11.05.2015 r. o godz. 12:35 w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Twardogórze. 

 Zgłoszenia prosimy kierować do pani Dominiki Krawczyk w terminie do 08.05.2015r. 

 Wyniki konkursu zostaną przedstawione w dniu 18.05.2015 r. w obecności komisji                

i wszystkich uczestników.  

 Punkty uzyskane przez każdego uczestnika w części I konkursu są sumowane z 

punktami uzyskanymi w części II. 

Zwycięzca konkursu zostanie nagrodzony oceną z przedmiotu 

 specjalizacja: finanse małej firmy oraz otrzyma nagrodę rzeczową. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! 



 

 


