
REGULAMIN VII REGIONALNEGO KONKURSU WIEDZY EKONOMICZNEJ 

„BANK, MATEMATYKA I TY”  

 

1. Organizator  
Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) działająca w Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i 

Bronisławy Kawy w Kośmidrach we współpracy z Oddziałem Banku PKO BP w Lublińcu 

 

2. Cele konkursu:  
 

 

 

dkrywanie talentów uczniów  

 

 

3. Uczestnictwo  
Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VI szkół podstawowych powiatu lublinieckiego oraz 

szkół podstawowych regionu. Szkołę reprezentuje 3-osobowy zespół.  

 

4. Zakres konkursu  
Konkurs obejmuje zakres wiedzy i umiejętności z edukacji matematyczno – ekonomicznej ujętej 

w podstawie programowej i wykraczającej poza nią.  

Zagadnienia:  

 i w życiu codziennym, np.: oprocentowanie 
kredytu/lokaty, odsetki, rabat, obniżka/podwyżka cen towarów;  

 rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem prostych obliczeń procentowych, zadania 

dotyczące kupowania, zamiana procentu na ułamek i odwrotnie; sprawność rachunkowa w 
obrębie czterech podstawowych działań; 

z i jego 

rodzaje, monety, banknoty, euro, waluta, czek, saldo, debet, rachunek, kredyt, dług, lokata, bank, 

bankomat, kantor, bank centralny, karta płatnicza/kredytowa, giełda, akcje, dywidenda, zysk, 
kapitał,  itp.  

 / PKO oraz działalności SKO współcześnie.  

 

5. Termin i miejsce konkursu  
26 kwietnia 2019r. w godz. 9.00 – 12.00 w Szkole Podstawowej w Kośmidrach, ul. Szkolna 3. 

Proszę o potwierdzenie udziału w konkursie, przesyłając kartę zgłoszenia w nieprzekraczalnym 

terminie do 24 kwietnia 2019r.  

 

PRZEBIEG KONKURSU  
Zespoły uczniowskie będą rozwiązywały zadania sprawdzające sprawność rachunkową,  zadania 

tekstowe, krzyżówki, rebusy, łamigłówki. Uczniowie będą odpowiadali na pytania z zakresu 

określonego w punkcie 4 regulaminu. Drużyna będzie mogła losowo wybierać pytania 

pogrupowane wg stopnia trudności. Zwycięstwo zależeć więc będzie nie tylko od poziomu 

wiadomości i umiejętności, ale także od strategii gry zespołu.  Zwycięży drużyna, która 

zdobędzie największą liczbę punktów.  

 

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.  

Opiekun SKO – mgr Iwona Kępa  

Dyrektor szkoły – mgr Teresa Kopyto  

W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt telefoniczny z p. Iwoną Kępa – 

nr tel. 34 3534294 lub pisząc na adres skokosmidry@gmail.com 

mailto:skokosmidry@gmail.com


 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO VII REGIONALNEGO  

KONKURSU WIEDZY EKONOMICZNEJ  

„BANK, MATEMATYKA I TY” 
 

Imię, nazwisko, klasa uczniów zgłoszonych do konkursu: 

 

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna konkursu: 

…………………………………………………………………………………… 

telefon do szkoły: 

…………………………………………………………………………………… 

telefon kontaktowy  do nauczyciela: 

…………………………………………………………………………………… 

 

Dostarczenie* karty zgłoszenia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem 

wszystkich punktów zawartych w regulaminie konkursu. 

 

 

Podpis nauczyciela opiekuna:   Podpis i pieczęć dyrektora szkoły: 

 

 

 

 

 

*Wypełnioną kartę można przesłać drogą elektroniczną na adres 

skokosmidry@gmail.com 

 

 
 

 

 

pieczęć szkoły 
 

mailto:skokosmidry@gmail.com

