
REGULAMIN  

II  Powiatowego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 

„AKADEMIA  BANKOWOŚCI” 

 

I. Organizator Konkursu 

 

§ 1 

 

Organizatorem Konkursu „Akademia Bankowości”, zwanego dalej Konkursem, jest 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Komisji Edukacji Narodowej w 

Żninie i  Stowarzyszenie Edukacyjne „Ekonomik”. 

 

 

II. Cele Konkursu 

 
§ 2 

 

Celem Konkursu jest edukacja młodzieży szkół podstawowych (klas 7 i 8 oraz klas 

gimnazjalnych) i ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o ekonomii i bankowości 

oraz pogłębianie więzi lokalnych środowisk szkolnych z Organizatorami, w 

szczególności zaś: 

1) popularyzowanie wiedzy z zakresu  ekonomii i instrumentów finansowych; 

2) upowszechnianie idei i praktyki systematycznego oszczędzania; 

3) kształtowanie umiejętności i praktyki posługiwania się dokumentami bankowymi; 

4) kształtowanie świadomych postaw konsumenckich przyszłych, potencjalnych 

banków, w szczególności Santander Bank Polski S.A. 

 

III. Czas i miejsce Konkursu 

 

 

§ 3 

 

Termin Konkursu to 16 listopada 2018 r. 

 

 

§ 4 

 

Miejscem Konkursu jest Żniński Dom Kultury. 

 

 

 

 



IV. Uczestnicy Konkursu 

 

§ 5 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (klas 7 i 8 oraz klas 

gimnazjalnych) i szkół ponadpodstawowych, wszystkich z terenu powiatu żnińskiego. 

 

V. Warunki Konkursu i zasady punktacji 

 

 

§ 6 

 

Osoby, określone w § 5, zwane są dalej „Uczestnikami”. Uczestnicy, reprezentujący 

szkołę, tworzą 2-osobowy zespół.  

 

§ 7 

 

W Konkursie wystąpi co najwyżej 8 drużyn. W przypadku zgłoszenia się większej liczby 

zespołów, niż 8, przeprowadzone zostaną eliminacje. Każdy z uczestników rozwiązuje 

test, a o awansie do finału zdecyduje suma punktów, zdobytych przez Uczestników 

zespołu. Eliminacje zostaną przeprowadzone 22 października o godz. 9.00.  W 

oczekiwaniu na wyniki po eliminacjach dla Uczestników zostanie przeprowadzony 

wykład przez pracownika Santander Bank Polski S.A. na temat bankowości.  

 

§ 8 

 

Pytania konkursowe dotyczą pojęć z ekonomii i bankowości i mają charakter testu 

wyboru z jedną poprawną odpowiedzią lub zadań otwartych. Testy i pytania dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych zawierają pytania różnej skali trudności. 

 

 

§ 9 

 

Drużyny przed rozpoczęciem konkursu losują numery startowe. 

Na każdą odpowiedź (w formie ustnej) drużyny mają po 20 sekund, w tym 10 sekund na 

zastanowienie się i 10 sekund na udzielenie odpowiedzi (po sygnale dźwiękowym). 

 

§ 10 

 

Każda z drużyn ma trzy „szanse”. 

Błędna odpowiedź lub brak odpowiedzi powoduje utratę jednej szansy. 

Jeżeli drużyna nie odpowie na trzy pytania, wówczas kończy grę. 

 

 

 



 

§ 11 

 

Przebieg Konkursu. 

Etap I 

1. Każda z drużyn otrzymuje po 3 pytania, zadawane kolejno zgodnie z 

wylosowanymi numerami startowymi. 

               Etap II 

2. Drużyna nr 1 (o ile bierze jeszcze udział w grze, w przeciwnym przypadku 

drużyna z kolejnym numerem) wyznacza drużynę, która będzie 

odpowiadać.  

3. Jeżeli wyznaczona drużyna prawidłowo odpowie na pytanie, wyznacza 

następną, która będzie odpowiadać, jeżeli nie, wyznacza drużyna, która 

wyznaczała jako ostatnia. Postępujemy w ten sposób dalej, aż do momentu, 

gdy zostaną trzy drużyny. 

 

FINAŁ 

4. Trzy drużyny, które pozostaną, rozgrywają pomiędzy sobą finał. 

5. W finale liczone są punkty. 

6. Pierwsza wyznacza drużyna, która zachowała najwięcej szans z 

poprzednich etapów  (za każdą niewykorzystaną szansę z etapów I i II, 

zespół otrzymuje 1 punkt).   

7. W przypadku równej liczby szans, jako pierwsza drużynę do odpowiedzi 

wyznacza ekipa o najwyższym numerze startowym. 

8. W momencie rozpoczęcia finału każda drużyna na nowo otrzymuje trzy 

szanse. 

9. W finale wyznaczająca drużyna może wskazać również na siebie. 

Odpowiadając wówczas prawidłowo na pytanie otrzymuje 20 punktów. 

Zespół zaproponowany przez inny do odpowiedzi, otrzymuje 10 punktów 

za każdą prawidłową odpowiedź. 

10.  Zwycięzcą konkursu pozostanie ta drużyna, która nie wykorzysta 

wszystkich szans albo ta, która uzyska najwięcej punktów (w przypadku 

wyczerpania puli 150 pytań). 

11. Za każdą niewykorzystaną szansę w finale, drużyna otrzymuje 1 punkt. 

12. W przypadku uzyskania przez zespoły równej liczby punktów, przyznaje 

się miejsca równorzędne, a nagrody przydziela w drodze losowania.  

 

 

§ 12 

 

Wszelkie wątpliwości rozstrzyga Jury Konkursu. Od decyzji Jury nie ma odwołania.  

 

 



 

§ 13 

 

W skład Jury wchodzą nauczyciele przedmiotów zawodowych, podstaw 

przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie oraz przedstawiciel Santander Bank Polski 

S.A. 

 

§ 14 

 

Tematyka konkursu zawarta jest w podstawie programowej wiedzy o społeczeństwie dla 

III etapu edukacyjnego, podstaw przedsiębiorczości dla IV etapu edukacyjnego  a także 

wymagać może wykonania prostych obliczeń matematycznych. Pytania dla szkół 

podstawowych dotyczą treści zawartych w podręcznikach wiedzy o społeczeństwie „Dziś 

i jutro” wyd. Nowa Era i „Wiedza o społeczeństwie” wyd. Operon. Ponadto wskazana 

jest lektura informacji dostępnych na stronie portalu edukacyjnego NBP, pod adresem 

www.nbportal.pl Na obu poziomach obowiązuje również wiedza z zakresu wykładu na 

temat bankowości przeprowadzonego dla Uczestników po eliminacjach.  

 

 

VI. Nagrody i wyróżnienia 

 

§ 15 

 

Każdy z uczestników Konkursu otrzymuje nagrodę - upominek. Finaliści Konkursu – 

zdobywcy trzech pierwszych miejsc, otrzymują cenne nagrody rzeczowe (dla każdego z 

Uczestników). 

 

 

 

§ 16 

 

Osobną klasyfikację przeprowadza się również dla Uczestników ze szkół 

podstawowych. 

 

 

§ 17 

 

Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy i upominki. 

 

 

 

 

http://www.nbportal.pl/


VII. Postanowienia końcowe 

 

  

§ 18 

 

 

Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Handlowych w Żninie, pod adresem: zseh.znin.pl 

 

 


