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Nie czekaj – zgłoś się już dziś! 

 

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE  

Oddział w Szczecinie 

SERDECZNIE ZAPRASZA 

uczniów szkół gimnazjalnych  

województwa zachodniopomorskiego 

do udziału w kolejnej 

 

XXI edycji MAŁEJ OLIMPIADY  

WIEDZY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ 

 

 

 

SZCZECIN 2017 



 

 

HARMONOGRAM OLIMPIADY   

01.09 – 29.09.2017 r. – zgłoszenie uczestnictwa szkoły w Olimpiadzie (decyduje data 

stempla pocztowego) 

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego oraz 

przesłanie listem poleconym na adres pocztowy Organizatora: 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne  

Oddział w Szczecinie 

ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin   

tel. (+48) 91 444 31 64; www.pte.szczecin.pl  
 

lub za pośrednictwem adresu mailowego (zgłoszenie w formie skanu  

– plik PDF): pte@pte.szczecin.pl 
 

29.09 – 02.10.2017 r. – udostępnienie materiałów niezbędnych podczas przygotowań do 

Olimpiady 

11.10.2017 r. – przekazanie do szkół pocztą tradycyjną zabezpieczonych formularzy 

testowych  

16.10.2017 r. – realizacja I etapu Olimpiady w szkołach (eliminacje szkolne) 

Eliminacje szkolne organizuje i przeprowadza Komisja Szkolna (min. 3 osoby). 

Odpowiada ona za realizację akcji informacyjnej nt. organizowanej Olimpiady w formie 

zwyczajowo przyjętej w szkole, mającej na celu zachęcenie uczniów do udziału.  

20.10.2017 r. – ostateczny termin przekazania wyników I etapu Organizatorowi 

24.10 – 27.10.2017 r. – przekazanie przez Organizatora listy uczestników 

zakwalifikowanych do finału Olimpiady (udostępnienie na stronie internetowej 

Organizatora) 

29.11.2017 r. – finał XXI edycji Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno – Ekonomicznej w 

siedzibie Organizatora oraz uroczyste zakończenie Olimpiady i wręczenie nagród  

 

NAGRODY 

 laureaci oraz finaliści zajmujący miejsca  

od 1-5 (nagrody rzeczowe – m.in. sprzęty elektroniczne, 

 karty podarunkowe i dyplomy) 

 opiekunowie uczestników  

 szkoły delegujące uczestników (dyplomy) 

 bezpłatna wycieczka do Centrum Pieniądza NBP im. S. Skrzypka w Warszawie dla 

najlepszej szkoły 
 

ZAKRES TEMATYCZNY 

XXI Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej 

1. Podstawowe pojęcia i kategorie ekonomiczne (cena, popyt, podaż, mechanizm rynkowy, 

PKB, inflacja, bezrobocie, podatki, podmioty gospodarki rynkowej). 

2. Gospodarowanie budżetem domowym (racjonalne oszczędzanie – istota i formy, 

zagrożenia i korzyści wybranych form inwestowania, planowanie budżetu osobistego, 

kredyty, pożyczki, rodzaj wydatków, źródła dochodów gospodarstwa domowego itd.). 

3. Świadomy konsument na rynku (istota konsumpcji, podstawowe prawa, obowiązki 

konsumenta, zakupy przez Internet, instytucje ochrony konsumentów w Polsce i na 

świecie). 

4. Relacje młodego konsumenta ze sprzedawcą (reklamacje, odstąpienia od umowy, 

gwarancje, prawa i obowiązki sprzedawcy)  
 

ZALECANA LITERAURA 

1. Dobrzycka E., Makara K., Wiedza o społeczeństwie, Wyd. Operon. 

2. Janicka I.i inni, Dziś i jutro., Wyd. Nowa Era. 

3. Krzesicki P., Kur P., Poręba M., Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum podręcznik, WSiP. 

4. Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. KOSS, (red.) A. Pacewicz T. Merta, Centrum 

Edukacji Obywatelskiej Wyd. Civitas.  

5. https://www.nbportal.pl/ 

6. https://uokik.gov.pl/ (akty prawne dotyczące praw i ochrony konsumenta) 
 

Wszelkie informacje dotyczące przebiegu  XXI Małej Olimpiady Wiedzy Społeczno-Ekonomicznej publikowane 

będą na stronie internetowej Organizatora: www.pte.szczecin.pl (zakładka: Olimpiady) 
 

Koordynator Olimpiady 

Agnieszka Bretyn 


