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ZASADY  KONKURSU  

Konkurs można przeprowadzić w czasie zajęć z wychowawcą, zajęć 

doradztwa zawodowego lub matematyki. Jest to ciekawy sposób na 

porządkowanie wiedzy uczniów z zakresu przedsiębiorczości i 

ekonomii, ważnych w codziennym życiu.  Konkurs może mieć formę 

turnieju drużynowego lub indywidualnego, rozegrać się miedzy 

klasami lub w jednej klasie. Pytania przygotowano na 5 drużyn. 

 W czasie dłuższych zadań dla uczestników konkursu, dla 

publiczności również przygotowano edukacyjne spędzenie czasu.  



ZASADY KONKURSU 
 

Konkurs składa się z 4 rund rządzących się odmiennymi zasadami wyjaśnianymi na bieżąco.  

W trakcie trwania konkursu przewidziano pytania do publiczności.  

 



RUNDA PIERWSZA 
 

DWA LOSOWE  PYTANIA DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KONKURSU 

 

40 SEKUND NA ODPOWIEDŹ 



RUNDA PIERWSZA 

Lepiej zapłacić za coś 300 zł  

brutto czy netto? 



RUNDA PIERWSZA 

Bitkoin to jedna z walut, którą można 

gromadzić  na lokacie w banku. 
 

Prawda czy fałsz? 

 



RUNDA PIERWSZA 

Jaki jest najwyższy 

nominał banknotu 

złotowego?  



RUNDA PIERWSZA 

Skóry zwierząt i sól pełniły  

w przeszłości formę środka 

płatniczego. 

Prawda czy fałsz? 

 



RUNDA PIERWSZA 

Niski wskaźnik bezrobocia 

oznacza, że łatwo jest znaleźć 

pracę.  

Prawda czy fałsz? 



RUNDA PIERWSZA 

Gdy inflacja spada to maleją 

koszty utrzymania. 

 Prawda czy fałsz?  

 



RUNDA PIERWSZA 

Czy wypłacając pieniądze  

z bankomatu należy wpisać 

numer PIN czy PIT?  



RUNDA PIERWSZA 

Najwyższym ryzykiem 

inwestycyjnym są obciążone 

obligacje skarbu państwe. 

Prawda czy fałsz? 



RUNDA PIERWSZA 
 

Hossa to wzrost notowań  
na giełdzie. 

 
Prawda czy fałsz? 

 



RUNDA PIERWSZA 
 

  

Lepiej zarobić 1000 zł brutto 
czy netto? 

 



RUNDA PIERWSZA-PYTANIE DODATKOWE 

Inflacja to: stały wzrost cen  
w gospodarce. 

 
Prawda czy fałsz? 

 



RUNDA DRUGA 

TO SAMO PYTANIE DO WSZYSTKICH  

 

60  SEKUND NA ODPOWIEDŹ 



RUNDA DRUGA 

Czy lokata oprocentowana na 2% w skali roku                  

z kapitalizacją miesięczną odsetek, jest bardziej 

opłacalna niż lokata na 2% w skali roku z kapitalizacją 

roczną?  

Kapitalizacja to doliczanie odsetek do podstawy oprocentowania.  



RUNDA TRZECIA 
ZADANIE   

5 MINUT NA ODPOWIEDŹ 
 

W tym czasie my oglądamy film, a po filmie pytanie do publiczności, przewidziano nagrodę 

 



Pani Konstancja pracuje w firmie reklamowej już 10 lat. Na jej 

wynagrodzenie składają się: 

 -podstawa wynagrodzenia w wys. 5300 zł 

-10 % dodatku motywacyjnego (liczone z podstawy) 

- 20 % nagrody za sprzedaż, liczone od zysków wypracowanych 

przez nią w firmie w danym miesiącu  

- 1% od każdego przepracowanego roku  

Ile w tym miesiącu zarobi brutto pani Konstancja, jeśli 

wypracowała 4 000 zł zysków dla firmy.  
  

 



RUNDA TRZECIA 

 

Film dla publiczności: 

https://www.youtube.com/watch?v=jLLXQAGgvoA&li
st=PLvWZa2ao-

01CrzDwv8yD2jWYUUADsbTj5&index=46 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jLLXQAGgvoA&list=PLvWZa2ao-01CrzDwv8yD2jWYUUADsbTj5&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=jLLXQAGgvoA&list=PLvWZa2ao-01CrzDwv8yD2jWYUUADsbTj5&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=jLLXQAGgvoA&list=PLvWZa2ao-01CrzDwv8yD2jWYUUADsbTj5&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=jLLXQAGgvoA&list=PLvWZa2ao-01CrzDwv8yD2jWYUUADsbTj5&index=46


RUNDA TRZECIA 

 

Film dla publiczności:  

https://www.youtube.com/watch?v=CI9rJTFyXuA&list
=PLvWZa2ao-

01CrzDwv8yD2jWYUUADsbTj5&index=43 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CI9rJTFyXuA&list=PLvWZa2ao-01CrzDwv8yD2jWYUUADsbTj5&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=CI9rJTFyXuA&list=PLvWZa2ao-01CrzDwv8yD2jWYUUADsbTj5&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=CI9rJTFyXuA&list=PLvWZa2ao-01CrzDwv8yD2jWYUUADsbTj5&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=CI9rJTFyXuA&list=PLvWZa2ao-01CrzDwv8yD2jWYUUADsbTj5&index=43


RUNDA TRZECIA 

 

PYTANIE DO PUBLICZNOŚCI: 

Jaka forma płatności jest najbezpieczniejsza, 

 jeśli robimy zakupy przez Internet, a sprzedawca  

nie budzi naszego pełnego zaufania?  

 



RUNDA CZWARTA 
3 TAKIE SAME PYTANIA DO WSZYSTKICH 

45 SEKUND  NA ODPOWIEDŹ 

Odpowiedzi zapisujemy na kartce.  

 

 

 

 



RUNDA CZWARTA 

 

Wymień 2 rodzaje płatności bezgotówkowej.  

 

 



RUNDA CZWARTA 

Poduszka finansowa (pieniądze na tzw. „czarną godzinę”) 

powinna stanowić 

A.   3-6 krotność naszej miesięcznej wypłaty 

B.   3-6 krotność naszych wydatków miesięcznych 

C.  jedną miesięczną wypłatę 

 



RUNDA CZWARTA 

Kto ma prawo do emisji  znaków pieniężnych 
(monet i banknotów) 

 w Polsce 

 NBP czy PKO ? 

 
 

 



RUNDA CZWARTA 

Dochód to to, co zostaje nam,  

gdy od przychodów odejmujemy koszty, 
które ponosi dana firma. 

 
 

 



RUNDA PIĄTA 

JEDNO  ZADANIE DO WSZYSTKICH  
 

4 minuty   NA ODPOWIEDŹ 

 

W tym czasie film dla publiczności, a po filmie pytanie do publiczności 

 

 



RUNDA PIĄTA 

 
W pewnym banku na koszty kredytu składają się: 

- kwota kredytu (czyli kwota pożyczana klientowi),  

- opłata manipulacyjna  przy wzięciu kredytu w wysokości 199 zł 

-  marża w wysokości 0,8% od kwoty kredytu 

- i odsetki -  5% od kwoty kredytu w skali roku. 

 

Jeśli pan Kowalski weźmie kredyt na kwotę 10.000 zł na 1 rok, to ile pieniędzy do 
banku będzie musiał w sumie wpłacić przez ten czas.  

 

 



RUNDA PIĄTA 

 

Film dla publiczności: 

 
https://youtu.be/LJvb50jrsYI 

 

 



RUNDA PIĄTA 

 

PYTANIE DO PUBLICZNOŚCI: 

W jakim wieku można zostać posiadaczem 
konta bankowego? 



WYNIKI  



GRATULUJEMY!!! 



ODPOWIEDZI DO PYTAŃ MOŻNA ZNALEŹĆ 
NA STRONACH:  

 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/index.html 

 

 https://bakcyl.wib.org.pl/ 

 

 https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/ 

 

https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/index.html
https://bakcyl.wib.org.pl/

