
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU 
„MŁODY PRZEDSIĘBIORCA – 2023” 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
 

1. Powiatowy Konkurs „Młody Przedsiębiorca – 2023” organizowany jest przez Zespół 
szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Głogowie we współpracy z Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie, Bankiem Spółdzielczym w Głogowie oraz 
firmą komputerową Starcom sp. j. pod patronatem Prezydenta Miasta Głogowa i 
Starosty Powiatu Głogowskiego. 

2. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. 
3. Celem konkursu jest: 

• rozwijanie wśród uczniów motywacji do doskonalenia przedsiębiorczych 
umiejętności; 

• kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego oraz zachęcanie do 
zachowań przedsiębiorczych w praktyce; 

• promowanie uczniów posiadających nadprzeciętną wiedzę i zdolności. 
4. Do konkursu należy zgłosić po 3 uczniów z każdej szkoły. Dobór do grupy 3-osobowej 

leży wyłącznie w kompetencji poszczególnych szkół (nauczycieli wiedzy 
o społeczeństwie). 

5. Zgłoszenia należy przesłać na adres: k.adamowicz@pwsz.glogow.pl wg załączonego 
wzoru (zał. nr 1 – karta zgłoszeniowa i RODO). 

6. Konkurs ma formę testu zawierającego 50 pytań do rozwiązania on-line. 
7. Test wyboru sprawdza wiadomości z zakresu: 
a) Kompetencje przedsiębiorcy 
b) Rynek i gospodarka rynkowa 
c) Finanse i bankowość 
d) Ubezpieczenia 
e) Rynek pracy 
8. Tylko jedna odpowiedź pytania testowego jest prawidłowa. 
9.  Za poprawną odpowiedź można uzyskać 1 pkt. Za odpowiedź błędną 0 pkt. 
10. Rywalizacja oceniana jest indywidualnie i zespołowo. 
11. Zwycięża w konkursie ten zawodnik (drużyna), który(a) uzyskał największą liczbę 

punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje czas 
(suma czasów drużyny) rozwiązania testu konkursowego). 

12.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu. Wyniki zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Głogowie 
www.zse.glogow.pl  

13. Komisja Nadzorująca przebieg konkursu: 
• przewodniczący – nauczyciel z ZSE 
• pracownik dydaktyczny z PWSZ 
• przedstawiciel nauczycieli szkół podstawowych. 

14. Dla finalistów przewidziane są nagrody za I, II, III miejsce indywidualnie oraz I, II i III 
miejsce    zespołowo. 

15. Do regulaminu konkursu dołączono wykaz szczegółowych zagadnień (zał. nr 2 – 
szczegółowa problematyka zagadnień). 
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