
 
Regulamin Międzygimnazjalnego Konkursu 

„EKONOMIA DLA KAŻDEGO” 
 
 
 
 

Organizatorzy konkursu: 
Międzygimnazjalny Konkurs „EKONOMIA DLA KAŻDEGO” organizują nauczyciele 
przedmiotów ekonomicznych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach 
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły. 

 
 
 

Motywacja konkursu: 
Motywacją przeprowadzenia konkursu jest propagowanie współpracy partnerskiej z gimnazjami 
w zakresie dydaktyczno – wychowawczym. 

 
 

Cele konkursu: 
• rozpowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród uczniów gimnazjum, 
• doskonalenie umiejętności wykorzystywania wiedzy ekonomicznej w życiu, 
• budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką współczesnej ekonomii, 
• kształtowanie postaw przedsiębiorczych. 

 
 
 
Treści konkursu: 

• definiowanie i rozróżnianie podstawowych pojęć ekonomicznych: popyt, podaż, cena, 
rynek, pieniądz, podatek, bezrobocie, inflacja, budżet państwa, odsetki, prowizja, kredyt 
bankowy, reklama, mobbing, korupcja, 

• tworzenie i interpretowanie wykresów ekonomicznych: krzywa popytu, krzywa podaży, 
równowaga rynkowa, 

• projektowanie budżetu gospodarstwa domowego, 
• znajomość dokumentów związanych z zatrudnianiem pracowników: list motywacyjny, CV, 

umowa o pracę. 
 
 
 
Warunki uczestnictwa w konkursie: 

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas gimnazjum. 
2. Każda szkoła wyłania trzech uczniów - reprezentantów, którzy tworzyć będą zespół 

konkursowy. 
3. Konkurs jest zorganizowany w formie turnieju. Zespoły konkursowe będą rywalizować ze 

sobą. Zwycięzcami konkursu zostaną trzy zespoły konkursowe, które zdobędą najwyższą 
ilość punktów. W przypadku takiej samej ilości punktów zwycięzcy zostaną wyłonieni 
w drodze dogrywki. W przypadku małej ilości zgłoszeń uczniowie rywalizować będą ze 
sobą indywidualnie. Wówczas zwycięzcami konkursu zostaną trzej uczniowie z najwyższą 
ilością punktów. 

4. Każdy zespół konkursowy może zaprosić ze swojej szkoły 7-osobową grupę kibiców. 
 



 
Informacje ogólne o konkursie: 

1. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach 
przy ulicy Szopienickiej 66 dnia 24 lutego 2012 roku o godzinie 9.00. 

2. Szkoły, które wyrażają chęć uczestnictwa w konkursie, proszone są o przesłanie zgłoszeń do 
sekretariatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura w Katowicach drogą 
elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@zsz3.pl. W zgłoszeniu należy podać imiona 
i nazwiska uczniów wchodzących w skład zespołu konkursowego, imię i nazwisko 
nauczyciela – opiekuna oraz nazwę szkoły z dokładnym adresem i numerem telefonu. 

3. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 27 stycznia 2012 roku. 
4. Skład komisji konkursowej stanowić będzie dwóch nauczycieli przedmiotów 

ekonomicznych Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura oraz pięciu losowo 
wybranych nauczycieli – opiekunów gimnazjalistów uczestniczących w konkursie. 

5. Wszelkie decyzje komisji konkursowej będą zapadać zwykłą większością głosów. 
6. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 

im. Adama Kocura w Katowicach. 
 
 
 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 
Ustalenie listy laureatów, wręczenie nagród rzeczowych i dyplomów nastąpi w dniu 
przeprowadzenia konkursu. 
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