
 
REGULAMIN 

VII  POWIATOWEGO TESTU WIEDZY EKONOMICZNEJ 
 

Test obejmuje podstawową wiedzę ekonomiczną z zakresu podstaw przedsiębiorczości oraz informacje 
dotyczące aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. 
 

I. Cele przedsięwzięcia: 
 

− popularyzacja wiedzy ekonomicznej,  
− zwrócenie uwagi na znaczenie znajomości podstaw wiedzy ekonomicznej we współczesnym świecie, 
− promocja szkoły w środowisku lokalnym, 
− nawiązanie współpracy z rodzicami, lokalnymi przedsiębiorcami, mediami, przedstawicielami różnych 

instytucji, 
− rozwijanie umiejętności komunikacji, autoprezentacji uczniów, poprzez ich zaangażowanie 

w organizację i przeprowadzanie testu,  
− rozwijanie i kształtowanie umiejętności współpracy, przedsiębiorczości i organizacji wśród uczniów 

technikum w ZSE. 
 
Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem: 

− Starosty Mińskiego, 
− Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
− Fundacja Warszawski Instytut Bankowości 

 
II. Organizator 

 
Organizatorem jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. 
 

III. Zasady uczestnictwa 
 

1. Powiatowy Test Wiedzy Ekonomicznej zostanie przeprowadzony 31.03.2023 roku o godz. 1000  
w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Z. Kazikowskiego 18. 

2. Test kierowany jest do wszystkich chętnych, w szczególności do uczniów szkół ponadpodstawowych, 
dyrektorów szkół, nauczycieli, samorządowców, przedstawicieli biznesu, lokalnych przedsiębiorców, 
mediów, rodziców i wszystkich chętnych. 

3.  Formuła udziału dopuszcza oprócz uczestników indywidualnych, dwuosobowe zespoły reprezentujące 
daną instytucję. Placówkę, instytucje mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły lub dwóch 
uczestników indywidualnych. 
 

4. Podstawą  udziału jest zgłoszenie na adres e-mail szkoły zsemm@zsemm.edu.pl, lub telefonicznie 
(25)758 4708 do 28.03.2023 roku 

 

 
 

 



IV. Przebieg testu 
 

1. Test obejmujący 21 pytań, jednokrotnego wyboru, wypełniany w wersji elektronicznej  jednocześnie 
przez wszystkich uczestników. 

2. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu:  maksymalnie 15 minut. 
3. Jedna odpowiedź jest poprawna. 
4. Każdy uczestnik lub zespół otrzyma do rozwiązania jeden test w wersji elektronicznej. 
5. Każdy uczestnik lub zespół w momencie rejestracji otrzyma kod identyfikacyjny, wykorzystywany 

w czasie testu. 
6. Wyłonienie Powiatowego Mistrza Wiedzy Ekonomicznej odbędzie się w dwóch etapach: 

1 etap - przystąpienie i ukończenie Testu - zdobycie najwyższej  ilości punktów kwalifikuje 
do drugiego etapu, 
2 etap - trzy osoby/zespoły z najwyższą liczbą punktów przystępują do rozwiązania krzyżówki 
(wąż ekonomiczny).  
Poprawne rozwiązanie krzyżówki w najkrótszym czasie wyłoni Powiatowego Mistrza Wiedzy 
Ekonomicznej. 

7. Pytania zawarte w teście dotyczą ogólnej wiedzy ekonomicznej na poziomie podstaw przedsiębiorczości 
oraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.  

8. Nad przebiegiem testu będzie czuwać Jury, w skład którego wejdą m.in. nauczyciele przedmiotów 
zawodowych uczący w ZSE  oraz eksperci. 

9. W teście nie biorą udziału: 
− nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, 
− pracownicy szkoły. 

10.  Najwyższe wyróżnienie to uzyskanie tytułu 
„Powiatowy Mistrz Wiedzy Ekonomicznej 2023”. 

 
V. Ustalenia końcowe 

 
1. Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców. 
2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych zawarta zostanie w protokole z prac Jury. 
3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. 
4. Podczas imprezy jest przewidziany wykład, prezentacja talentów artystycznych uczniów ZSE.  
5. Wszelkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator testu wraz z Jury. 
6. Każdy uczestnik przystępując do Powiatowego Testu Wiedzy Ekonomicznej oświadcza jednocześnie, że 

zapoznał się z regulaminem PTWE i zobowiązuje się go przestrzegać. Warunkiem przystąpienia 
do PTWE jest wyrażenie zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uczestnika przez 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim dla celów postępowania kwalifikacyjnego 
i dokumentowania przebiegu PTWE, a także na publikowanie wyników zawodów (bez względu na 
formę). Organizator PTWE - ZSE – może ujawnić dane osobowe i wizerunek uczestnika w celach 
informacyjnych związanych z organizacją, przebiegiem i promocją Testu za pomocą środków masowego 
przekazu, w tym mediów elektronicznych. Z powyższego tytułu nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 
 

VI. Źródła wiedzy 
-Z. Makieła, T. Rachwał,  Krok w przedsiębiorczość, Wydawnictwo Nowa Era 
 


