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SPRAWOZDANIE Z KONKURSU WIEDZY EKONOMICZNEJ

Konkurs Wiedzy Ekonomicznej odbył się 19.04.2018 r. na podstawie wcześniej 
udostępnionego i zamieszczonego na szkolnej stronie internetowej regulaminu. 

Poprzedzony został ( zgodnie z intencją projektu) lekcjami z historii gospodarczej 
„Tylko nie skórki z wiewiórki” oraz warsztatami ekonomicznymi. Dodatkowo udostępniony 
został na szkolnej stronie internetowej specjalnie przygotowany słownik pojęć.

W wolnym naborze zgłosiło się do udziału trzydziestu uczniów, reprezentujących 
pierwsze i drugie klasy liceum ogólnokształcącego, pierwsze, drugie i trzecie klasy technikum
zawodowego ( nieekonomiczne) oraz pierwsze i drugie klasy szkoły branżowej pierwszego 
stopnia.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu wiedzy i umiejętności (jednokrotnego wyboru), 
składającego się z dwudziestu sześciu pytań . Czas przewidziany na konkurs wynosił 
czterdzieści minut.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja złożona z opiekunów 
naukowych projektu ( M. Serafin, T. Sadowska, M. Grabowska) oraz uczennic – edukatorów 
z drugiej klasy ekonomicznej ( N. Brodacka, W. Dębek, N. Kumosz).

WYNIKI:

I miejsce – Karol Moszkowski z klasy 1 TA z rezultatem 24 punktów ( 92 % trafnych            
odpowiedzi)

Dwa drugie miejsca: Nikola Lipiec z klasy 1 TB i Alicja Misterska z klasy 1 LA z rezultatem 
23 punktów ( 88 %) trafnych odpowiedzi)
Dwa trzecie miejsca: Piotr Nowakowski z klasy 2B i Karol Walkiewicz z klasy 1 TA z 
rezultatem 22 punktów ( 85 % trafnych odpowiedzi )
Najgorszy wynik to zdobycie 11 punktów, co stanowi 42 % trafnych odpowiedzi.
Średni wynik całości: 18 punktów, co stanowi 69% trafnych odpowiedzi. 
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Trzy pytania, które sprawiły najwięcej trudności to:

1)  pojęcie pieniądza fiducjarnego ( aż 21 błędnych odpowiedzi)

2)  obliczenie kosztu zaciągniętego kredytu – ( 20 błędnych odpowiedzi )

3)  lokata bankowa jako sposób oszczędzania pieniędzy ( 20 błędnych odpowiedzi).

Trzy najłatwiejsze pytania, to:

1)  nominały polskich banknotów ( tylko jedna błędna odpowiedź)

-2) pojęcie deflacji ( 2 błędne odpowiedzi)

3)  nazwa kryptowaluty ( 2 błędne odpowiedzi).

Z przeprowadzonych z uczestnikami konkursu rozmów jednoznacznie wynika, iż bez 
wcześniejszych działań projektowych ich wiedza i umiejętności byłyby znacznie niższe.

Opracowała 
M. Grabowska


