Załącznik nr 2 do projektu: „VI Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i XII
Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas I-III gimnazjów i VII szkół podstawowych”

REGULAMIN XII Konkursu Matematyka i Ekonomia
dla uczniów klas II-III gimnazjów i VII szkół podstawowych
rok szkolny 2017/2018
„Ekonomia nie jest czymś, co da się po prostu odstawić na półkę! Ekonomia
dotyczy każdego z nas, ponieważ każdego dnia podejmujemy decyzje, które mają,
bliższe lub dalsze, skutki ekonomiczne. Decyzje te dotyczą często prozaicznych
czynności, takich jak np. kupno gazety, włączenie światła w pomieszczeniu, czy wyjście
do kina. Ale także innych, znacznie poważniejszych, na przykład jak zainwestować swoje
oszczędności, czy podjąć pracę w firmie, czy kontynuować naukę, czy iść na studia
po liceum”, itp.”
www.NBPortal.pl
I Organizatorzy
1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 37 im. kardynała Stefana
Wyszyńskiego we Wrocławiu.
2. Honorowy Patronat nad konkursem obejmuje Dyrektor Departamentu Edukacji
we Wrocławiu
3. Partnerem me nad konkursem obejmuje Wrocławskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.
4. Realizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 37 we Wrocławiu we
współpracy z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Wyższą
Szkołą Bankową we Wrocławiu.
5. Informacje z przebiegu konkursu: regulamin, wyniki, komunikaty związane
z poszczególnymi etapami będą publikowane w dziale konkursy na stronie
internetowej – http://sp37.info.pl.
II Rodzaj konkursu
1. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny – obejmuje
z matematyki i wybrane zagadnienia z ekonomii.

treści programowe

2. Konkurs przebiega w trzech etapach:




Etap I – szkolny, 13 lutego 2018
Etap II – półfinałowy, 9 marca 2018
Etap III – finałowy, 27 kwietnia 2018

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII szkół podstawowych i klas II-III
gimnazjów (publicznych i niepublicznych) miasta Wrocławia oraz powiatu
wrocławskiego.

4. Uczniowie przystępują do konkursu w I etapie indywidualnie, II i III etapie
zespołowo.
5. Szkolna komisja po przeprowadzeniu I etapu typuje trzy-osobowy zespół.
6. Kryteriami udziału w konkursie
matematyczno-ekonomiczne ucznia.

są

zainteresowania

i

umiejętności

III Zasady zgłoszenia szkoły do konkursu
1. Szkołę do konkursu zgłasza dyrektor szkoły elektronicznie i listownie.
2. Opiekunowie prawni uczniów wytypowanych do II etapu wyrażają pisemną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację danych osobowych na
stronie Gimnazjum Nr 9 (imię i nazwisko, szkoła) oraz nieodpłatną publikację
wizerunku.
3. Wypełniony druk zgłoszenia szkoły (wzór zgłoszenia w załączeniu) należy
przesłać do 8 lutego 2018 r.:
- elektronicznie na adres: yolande.lazar@gmail.com
- listownie(należy dołączyć zgody wytypowanych uczniów i koordynatora na
przetwarzanie danych) na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław
z dopiskiem „XII Konkurs Matematyka i Ekonomia”
IV Harmonogram konkursu

Termin zgłoszenia szkoły do konkursu

Etapy konkursu
Etap
szkolny
Etap
rejonowy
Etap
finałowy

do 8 lutego 2018 r.

Terminy
Przeprowadzenie
I etapu
13.02.2018 r.
Przeprowadzenie
II etapu
09.03.2018 r.

Ogłoszenie listy
finalistów
27.02.2018 r.
Dogrywka
12.03.2018 r.

Przeprowadzenie
III etapu
27.04.2018 r.

Zakończenie konkursu, uroczyste
wręczenie nagród

Ogłoszenie listy
finalistów
16.03.2018 r.
Ogłoszenie listy
laureatów
30.04.2018 r.

11 maja 2018 r.

V Cele konkursu
Cel główny:
Zwiększenie zainteresowania i rozwijanie wiedzy uczniów szkół gimnazjalnych
w zakresie problematyki i tematyki konkursu ekonomicznego oraz
1. Rozwijanie zainteresowań matematyczno-ekonomicznych gimnazjalistów.
2. Promowanie edukacji ekonomicznej.
3. Doskonalenie umiejętności stosowania zintegrowanej wiedzy i umiejętności
do rozwiązywania problemów ekonomicznych.
4. Wyrabianie u uczniów postawy przedsiębiorczości i myślenia ekonomicznego.
VI Problematyka konkursu
1. Banki, lokaty i kredyty.
2. Ceny, płace i podatki.
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3. Pieniądze i buchalteria domowa.
4. Gospodarka rynkowa.
5. Instytucje i usługi finansowe.
6. Funkcje i zadania NBP.
Tematyka szczegółowa
Obszar

Tematy szczegółowe

1. Inflacja, stabilność

• polityka pieniężna

systemu

• stabilność złotego

finansowego, funkcje

• działalność emisyjna

i zadania NBP

• bank centralny państwa
• bank banków

2. Rozbudzanie

• planowanie działalności gospodarczej

postaw i zachowań

• pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą

przedsiębiorczych

• korzystanie z dostępnych metod wsparcia
..(finansowego i .niefinansowego)

3. Gospodarowanie

• zarządzanie budżetem osobistym

budżetem domowym

• optymalizacja wydatków: racjonalne oszczędzanie
i inwestowanie
• konsekwencje zadłużenia/unikanie pułapki kredytowej
• stopy procentowe/polityka pieniężna i wpływ
na kredyt konsumencki
• podatki w domu

4. Pieniądz

 historia pieniądza
 wartość i rola pieniądza
 polityka pieniężna i inflacja
 obrót bezgotówkowy
 numizmatyka
 modernizacja polskich banknotów i monet

5. Instytucje i usługi

• system bankowy: bank komercyjny i jego funkcje

finansowe

• podstawowe produkty bankowe: kredyty, rachunki,
..depozyty, ich ..zalety i wady
 shadow banking

6. Gospodarka

• polityka pieniężna i inflacja

rynkowa

• papiery wartościowe
 podstawowe instrumenty rynku kapitałowego
 podaż, popyt (makroekonomia i mikroekonomia)
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VII Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla uczniów i nauczyciela
1. Edukacyjna strona internetowa www.NBPortal.pl
3. Portal edukacyjny www.ZrozumFinanse.pl
4. Zadania z matematyki finansowej:
http://www.matematyka.wroc.pl/book/matematyka-finansowa
5. www.poznaj.NBP.pl oraz www.zanim-podpiszesz.pl,
VIII Przebieg konkursu, kwalifikowanie uczniów do kolejnych etapów
1. Na stronie internetowej http://sp37.info.pl
przykładowych zadań konkursowych.

zostanie

zamieszczona

lista

2. Zadania do wszystkich etapów konkursu opracowuje Komisja Konkursu
Matematyka i Ekonomia w skład której wchodzą doradcy metodyczni
matematyki i konsultant ekonomii z Wrocławskiego Centrum Doskonalenia
Nauczycieli.
Etap - I
1. Etap szkolny odbędzie się 13 lutego 2018 r. o godzinie 9.00.
2. Zadania konkursowe i instrukcja przeprowadzenia etapu szkolnego zostaną
rozesłane elektronicznie do szkół, na adres e-mail szkolnego koordynatora
konkursu w terminie do 12 lutego 2018 r.
3. Etap szkolny konkursu przeprowadzany jest przez Szkolne Komisje Konkursowe
powołane przez dyrektora szkoły.
4. Podczas I etapu (szkolnego) uczniowie pracują indywidualnie: rozwiązują
zadania zamknięte wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową (40
zadań, czas pracy 60 minut). Uczniowie mogą używać do obliczeń prosty
kalkulator.
5. Szkolna Komisja Konkursowa sprawdza i ocenia prace uczniów wg klucza
odpowiedzi, który przesłany na adres e-mail (po zakończeniu I etapu) szkolnego
koordynatora konkursu MiE.
6. Prace uczniów powinny być przechowywane w szkole do końca roku szkolnego.
7. Po dokonaniu oceny prac Szkolna Komisja Konkursowa wyłania 3-osobowy
zespół (trzech najlepszych uczniów), który będzie reprezentował szkołę
w II etapie.
8. Szkoła typuje tylko jedną drużynę. W przypadku, gdy więcej niż trzech uczniów
otrzyma taką samą najwyższą liczbę punktów. Szkolna Komisja Konkursowa
przeprowadza dla tych uczniów „dogrywkę” we własnym zakresie.
9. Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej i Dyrektor Szkoły sporządzają
protokół z konkursu (wzory protokołu i deklaracji w załączeniu do regulaminu)
Protokół i deklaracje prawnych opiekunów uczniów nominowanych do II etapu
konkursu należy przesłać w ciągu pięciu dni od daty I etapu konkursu na adres:
Szkoła Podstawowa Nr 37 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul Sarbinowska 10, 54-320 Wrocław.
z dopiskiem
„XII Konkurs Matematyka i Ekonomia”.
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Etap - II
1. Etap II półfinałowy odbędzie się 9 marca 2018 r. o godzinie 9.00 w Wyższej
Szkole Bankowej, 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 29-31.
2. Uczniowie przystępują do II etapu zespołowo (trzech uczniów z jednej szkoły),
ale zadania rozwiązują indywidualnie.
3. Liczba punktów uzyskanych przez drużynę w II etapie (półfinałowym) jest sumą
punktów uzyskanych przez jej poszczególnych członków.
4. W przypadku, gdy z przyczyn losowych jeden z członków drużyny danej szkoły
nie może uczestniczyć w II etapie, szkoła typuje w jego miejsce kolejnego
ucznia.
5. Podczas II etapu uczniowie rozwiązują zadania zamknięte wielokrotnego wyboru
z jedną odpowiedzią prawidłową, zadania z luką i zadania otwarte krótkiej
odpowiedzi (40 zadań, czas pracy 60 minut). Uczniowie mogą używać
do obliczeń prosty kalkulator.
6. Do trzeciego etapu zostanie zakwalifikowanych 10 drużyn. W razie remisów
będzie przeprowadzona dogrywka (test składający się z 10 zadań, a w razie
ponownego remisu krzyżówka ekonomiczna) 12 marca 2018.
7. W skład komisji sprawdzającej i oceniającej zadania z II etapu i kwalifikującej
uczniów do II etapu wchodzą: doradca metodyczny matematyki i konsultant
ekonomii z WCDN oraz nauczyciele matematyki, którzy przybędą wraz uczniami
na konkurs (nauczyciel typowany przez dyrektora szkoły). Nauczyciele
wchodzący w skład komisji II etapu nie sprawdzają prac uczniów ze swojej
szkoły.
8. W trakcie sprawdzania prac z II etapu uczniowie mają zajęcia z edukacji
ekonomicznej z Rektorem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.
9. Po sprawdzeniu prac i zakończeniu zajęć z edukacji ekonomicznej Komisja
Konkursowa II etapu ogłasza listę drużyn finałowych.
10. Lista finalistów zostanie zamieszczona na stronie Szkoły Podstawowej Nr 37
w dniu 16 marca 2018 r.
Etap - III
1. Etap finałowy odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 Wyższej Szkole
Bankowej, 53-609 Wrocław, ul. Fabryczna 29-31.
2. Podczas III etapu uczniowie pracują zespołowo. Drużyny rozgrywają trzy rundy,
rozwiązują zadania otwarte rozszerzonej odpowiedzi, krzyżówki, rebusy itp.
(każda runda trwa około 20 - 30 minut).
3. Skład drużyny w III etapie jest taki sam jak w II etapie. W przypadku, gdy
z przyczyn losowych jeden z członków drużyny danej szkoły nie może
uczestniczyć w III etapie, drużyna pracuje w osłabionym składzie.
4. W skład komisji oceniającej prace uczniów z III etapu konkursu wchodzą
nauczyciele powołani przez organizatorów konkursu/wytypowani przez
dyrektorów szkół, doradca metodyczny matematyki i konsultant ekonomi
z WCDN oraz Dziekan Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i przedstawiciel
NBP z Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego we Wrocławiu.
5. Komisja sprawdza i ocenia prace uczniów w trakcie zawodów.
6. Laureatami konkursu zostaną uczniowie trzech najlepszych drużyn (w razie
takiej samej liczby punktów przewidziana jest dogrywka - dodatkowa krzyżówka
ekonomiczna, w razie ponownego remisu test składający się z 10 pytań).
Pozostali uczestnicy III etapu otrzymują tytuł finalisty.
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7. Komisja ogłasza werdykt w dniu III etapu.
8. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Szkoły Podstawowej Nr 37
w dniu 30 kwietnia 2018 r.
IX Zakończenie konkursu
1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe,
i upominki.

finaliści otrzymują dyplomy

2. Nauczyciele (opiekunowie merytoryczni) otrzymują dyplomy/listy pochwalne
3. Laureatom konkursu przysługują punkty rekrutacyjne zgodnie z aktualnym
zarządzeniem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
4. Uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród przewidziane jest w dniu
11 maja 2018 r. o godzinie 11.00 w Wyższej Szkole Bankowej, 53-609 Wrocław,
ul. Fabryczna 29-31.
Przewodnicząca
Komisji Konkursu „Matematyka i Ekonomia”
Jolanta Lazar

Załączniki do regulaminu
Wzory dokumentów:
1. zgłoszenie szkoły do konkursu
2. oświadczenie prawnych opiekunów uczniów
3. oświadczenie koordynatora konkursu
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………………………………
Pieczęć szkoły

Zgłoszenie szkoły do konkursu
(należy przesłać elektronicznie na adres yolande.lazar@gmail.com
i listownie na adres Szkoły Podstawowej Nr 37)

Zgłaszam szkołę do udziału w konkursie
XII konkurs Matematyka i Ekonomia
dla uczniów klas II-III gimnazjów i VII szkół podstawowych”
w roku szkolnym 2017/2018

Nazwa szkoły: .......................................................................................................
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: ............................................................................
Kod ..........................., poczta ..............................................................................
Ulica .........................................................................................., numer ..............
Telefon, ......................................, fax, .................................................................
E-mail..................................................................................................................

Koordynator konkursu (osoba do kontaktu)
Imię i nazwisko: ...................................................................................................
E-mail .................................................................................................................
Tel. ....................................................................................................................

...................................................................
Pieczęć i podpis dyrektora szkoły
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Miejscowość ............................................................., data ....................................

Oświadczenie prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka:
..................................................................................................................................................................................,
(imię i nazwisko dziecka)
ucznia klasy ………. szkoły ........................................................................................................................................,
przez Szkołę Podstawową Nr 37 we Wrocławiu do celów związanych z jego udziałem w Jubileuszowym XII
Konkursie Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas II-III gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Sarbinowska 10,
54-320 Wrocław;
2) dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udziałem w XII
Konkursie Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas II-III gimnazjów w roku szkolnym 2017/18
realizowanego w ramach projektu „Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół
podstawowych oraz klas II-III gimnazjów i VII szkół podstawowych”;
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału dziecka w konkursie;
4) mam prawo dostępu do treści danych mojego dziecka i ich poprawiania.
Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację danych osobowych na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej: http://sp37.info.pl (imię i nazwisko, szkoła) oraz nieodpłatną publikację
wizerunku (zdjęcia z konkursu).
Data i czytelny podpis rodzica: …………………………………………………….

Oświadczenie koordynatora konkursu o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, iż zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imię i nazwisko nauczyciela

przez Szkołę Podstawową Nr 37 we Wrocławiu w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu: XII Konkurs
Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas II-III gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018.
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem tak zebranych danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Sarbinowska 10,
54-320 Wrocław;
2) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu związanym z udziałem w XII Konkursie
Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas II-III gimnazjów i VII szkół podstawowych w roku szkolnym
2017/18 realizowanego w ramach projektu „Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI
szkół podstawowych oraz klas II-III gimnazjów i VII szkół podstawowych”;
3) podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w konkursie;
4) mam prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania.
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Data i czytelny podpis: …………………………………………………….
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