
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSÓW I OLIMPIAD  

ORGANIZOWANYCH W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015  

PRZEZ ZESPÓŁ NAUCZYCIELI UCZĄCYCH W ZAWODZIE  

"TECHNIK EKONOMISTA" 

 

W I semestrze roku szkolnego 2014/2015 zorganizowano i przeprowadzono etapy 

szkolne 7 Konkursów i Olimpiad. Łącznie do etapów szkolnych przystąpiło 343 uczniów 

klas II – IV a do dalszych rozgrywek zostało zakwalifikowanych 18 uczestników etapów 

szkolnych. Wszyscy, którzy będą brali udział w kolejnych etapach rozgrywek konkursowych, 

oprócz licznych nagród rzeczowych mogą uzyskać indeksy uczelni publicznych i 

niepublicznych, stypendia i zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikację w zawodzie (A.35). 

Wszystkim zakwalifikowanym do dalszych rozgrywek ŻYCZYMY POWODZENIA !!! a 

tych, którym nie udało się w tym roku szkolnym zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach 

Olimpiad i Konkursów. 

Poniżej zamieszczam informacje na temat przebiegu poszczególnych Olimpiad i 

Konkursów. 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, któremu przewodniczy prof. Stanisław 

Owsiak, odpowiedzialny jest za 

program i koncepcję Olimpiady.  

Celem Olimpiady jest edukacja 

ekonomiczna młodzieży, umacnianie 

wiedzy o współczesnej gospodarce 

oraz wspieranie rozwoju uczniów 

szczególnie uzdolnionych. Przyjęta 

formuła Olimpiady ma na celu 

zarówno sprawdzenie zdobytej 

wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.  

http://www.pte.pl/
http://www.pte.pl/
http://owe.pte.pl/informacje/organizatorzy.html


05 listopada 2014r. odbył się szkolny 

etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, w 

którym wzięło udział 30 uczniów klas 

ekonomicznych. Komitet Okręgowy 

Olimpiady zakwalifikował do kolejnego 

etapu uczniów, którzy uzyskali  najwyższą 

ilość punktów. Wśród zakwalifikowanych 

75 uczniów małopolskich szkół znaleźli się również uczniowie naszej szkoły. 

9 stycznia 2015r. w etapie okręgowym 

olimpiady wzięli udział:  

1. Mateusz Balicki z klasy 3c 

2. Dorota Gaudyn z klasy 4 c 

3. Wojciech Karina z klasy 3c 

4. Marek Kmita z klasy 3a 

5. Monika Kromka z klasy 3 a 

 

 

Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z trzech elementów: 

 jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego 

Olimpiady, 

 zadania z analizy finansowej, 

 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).  

Wyniki etapu okręgowego już 5 lutego !!! 

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i organizację etapu szkolnego: 

mgr G. Polańska, mgr A. Kałwa, mgr R. Ryszka  

 

Olimpiada Przedsiębiorczości 

Olimpiada Przedsiębiorczości organizowana jest od 2005 r. i ma status jednej z 

największych olimpiad przedmiotowych w kraju. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście 

tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z 

ponad 1000 szkół w całej Polsce. Olimpiada to wspólna inicjatywą Fundacji Promocji i 

http://www.olimpiada.edu.pl/strona/8/p/Statystyki
http://www.olimpiada.edu.pl/strona/8/p/Statystyki


Akredytacji Kierunków Ekonomicznych oraz pięciu największych polskich uczelni 

ekonomicznych. 

04 grudnia 2014r został przeprowadzony etap szkolny Olimpiady w którym wzięło udział 34 

uczniów. Uczniowie odpowiadali na 50 pytań testowych. Komisja Okręgowa zakwalifikowała 

do kolejnego etapu Wojciecha Karnię z klasy 3c, który uzyskał 47,5pkt.  

Etap okręgowy odbędzie się 05 marca 2015r. 

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i organizację etapu szkolnego: 

mgr G. Polańska, mgr A. Kałwa, mgr M. Szumilas  

 

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości 

Ideą konkursu jest rozwijanie wśród uczniów zainteresowania problematyką współczesnej 

rachunkowości, upowszechnienie sposobu korzystania z informacji kodowanej przez 

specyficzny język ewidencji działalności gospodarczej oraz podniesienie poziomu nauczania 

rachunkowości. 

I etap Konkursu odbył się 04 grudnia 2014r. i wzięło w nim udział 65 uczniów klas IV-tych. 

Żaden z uczniów nie uzyskał wymaganej regulaminem poprawności 80% i tym samym nie 

został zakwalifikowany do etapu II konkursu.  

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i organizację etapu szkolnego: 

mgr A. Malinowska  

 

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo -  Menadżerskich 

Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menadżerskich jest konkursem, w którym 

każdego roku bierze udział kilkanaście tysięcy uczniów z kilkuset szkół z całej Polski. Jest 

organizowany przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych 

Szkół Zawodowych w porozumieniu z Fundacją Liceów Handlowo – Kupieckich w 

Bydgoszczy oraz z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego 

w Koninie. Patronat naukowy sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie.  

Jego celem jest rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia umiejętności 

handlowych, usługowych i menadżerskich oraz podnoszenie wiedzy zawodowej uczniów 

kształcących się w technikach ekonomicznych, handlowych i liceach profilowanych. Turniej 



promuje uczniów posiadających ponadprzeciętną wiedzę i zdolności menadżerskie oraz 

zachęca do zachowań przedsiębiorczych w praktyce.  

 

18 grudnia 2014r. odbył się etap szkolny Turnieju w którym wzięło udział 94 uczniów. Na 

podstawie uzyskanych przez uczestników wyników, Szkolna Komisja zakwalifikowała do 

etapu okręgowego 7 uczniów:  

1. Gaudyn Dorota klasa 4c 

2. Karnia Wojciech klasa 3c 

3. Balicki Mateusz klasa 3c 

4. Wróbel Marzena klasa 2a 

5. Markowicz Justyna klasa 2a 

6. Bojarska Izabella klasa 2a 

7.Małek Agnieszka klasa 2a 

Etap okręgowy Turnieju już 11 marca 2015r. 

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i organizację etapu szkolnego: 

mgr G. Polańska 

 

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie 

Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury 

prawnej. 

W etapie szkolnym, który odbył się 03 grudnia 2014r. wzięło udział tylko 4 uczniów. Żaden 

z uczestników nie uzyskał wymaganej regulaminem liczby punktów (powyżej 30 pkt.) i tym 

samym nie został zgłoszony do etapu okręgowego.  

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i organizację etapu szkolnego: 

mgr B. Makowska  

 

Konkurs „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” 

Konkurs jest kontynuacją projektu „Lekcje z ZUS” realizowanego w naszej szkole w roku 

szkolnym 2013/2014. Jest to projekt autorski ZUS oraz Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w 



tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. „Lekcje z 

ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady 

solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom. 

W etapie szkolnym Konkursu, który odbył się 17 listopada 2014r. brało udział 46 uczniów. 

Do etapu wojewódzkiego zostali zakwalifikowani: 

1. Dorota Gaudyn z klasy 4c 

2. Justyna Filo z klasy 3c 

3. Paulina Płonka z klasy 3c 

Etap wojewódzki odbędzie się 16 marca 2015r. 

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i organizację etapu szkolnego: 

mgr D. Jęczmionek, mgr R. Ryszka  

 

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” 

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, 

w tym przepisów bhp, wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zakres tematyczny 

konkursu obejmuje przepisy prawnej ochrony pracy, w tym przepisy bhp.  

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy.  Udział w konkursie uczniów 

naszej szkoły wynika z realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”  

25 listopada 2014r. odbył się etap szkolny Konkursu, w którym brało udział 70 uczniów klas 

II TE. Do etapu rejonowego zakwalifikowano 2 uczennice: 

1. Barbarę Wcisło z klasy 2c 

2. Gabrielę Dutkiewicz  z klasy 2b 

Etap rejonowy odbędzie się 28 stycznia 2015r. 

Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uczniów i organizację etapu szkolnego: 

mgr G. Polańska, mgr J. Przecherska  

 

Przygotowała 

G. Polańska 


