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 CELE KONKURSU: 
• Wzbogacenie programu nauczania w zakresie praktycznej edukacji finansowej. 
• Upowszechnianie wiedzy na temat finansów oraz systemu bankowego w Polsce i Europie. 
• Poznanie i utrwalanie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni. 
• Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród młodzieży. 

  

Do uczestnictwa w Europejskim Quizie Finansowym zostały zapraszone szkoły podstawowe 
(klasy VII) i klasy gimnazjalne (klasy II). Uczestnikami Konkursu mogli być uczniowie w 
wieku 13-15 lat.   

I etap konkursu-szkolny, uczestnicy indywidualnie  rozwiązywali test. 

II etap- finał krajowy odbywał się on-line, zespoły finalistów ( najlepsi z klas, po dwie osoby) 
o godzinie 11.00 w dniu 13 marca 2018 r. odpowiadali na 15 pytań. Do każdego pytania były 
możliwe 4 odpowiedzi, spośród których tylko jedna była prawidłowa. Zespoły mogły udzielić 
odpowiedzi tylko raz.  O zwycięstwie decyduje poprawność odpowiedzi oraz szybkość 
udzielania poprawnych odpowiedzi. 

W konkursie udział wzięło:  

- W etapie szkolnym EQF uczestniczyło 8012 uczniów z 220 szkół w całej Polsce.  

- Do Finału Krajowego zostało zgłoszonych 572 finalistów - 1144 uczniów. 

 



Z naszej szkoły finalistami etapu krajowego byli: 

- Julian Łapa i Bartosz Droździk z kl. 7 f,  

którzy uzyskali z biorących grup z naszej szkoły najlepszy wynik. Początkowo zajmowali 9 
miejsce, jednakże z przyczyn technicznych, niezależnych od nas przerwano konkurs i po jego 
ponownym rozpoczęciu, rozpoczęli od nowa test. Ostatecznie para ta zajęła 402 miejsce na 
572 grup(1144 uczniów z kraju ).  

- Aleksandra Smykowska i Marta Hirsz z kl. II a 

- Adrian Gosz i Sandra Pyszka z kl. II g 

- Jakub Szulc i Tobiasz Cieszyński kl. II c 

 

Quiz, w którym wzięli udział nasi uczniowie był nie lada wyzwaniem. Uczniowie musieli 
sprawdzić swoje umiejętności z zakresu problematyki zarządzania finansami i wiedzy o 
strukturach systemu finansowego w Polsce i w Europie. Był to materiał poszerzający treści 
podstawy programowej z wos-u. A jednak ważne było to, że wśród naszych uczniów są i tacy, 
którzy nie boją się nowych wyzwań i chętnie zaprezentowali szkołę na arenie 
międzykrajowej. 

 

                                                                          Gratulujemy uczniom odwagi i zaangażowania.  

  

 

 

 


