
1 
 

               załącznik nr 1 
 

REGULAMIN 

XVIII OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ DLA DOROSŁYCH 

„15 lat Polski w Unii Europejskiej – bilans korzyści i zagrożeń” 

organizowanej przez  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie 

 

I. Wstęp 

Celem Olimpiady jest: 

• Popularyzacja wiedzy, rozbudzanie zainteresowań wśród osób dorosłych w zakresie 

problematyki ekonomiczno-finansowej, 

• Edukacja ekonomiczna osób dorosłych i rozszerzanie wiedzy o współczesnej gospodarce, 

• Upowszechnianie wiedzy z zakresu historii Unii Europejskiej oraz roli Polski w Unii w okresie 

15 lat od wstąpienia, 

• Doskonalenie umiejętności samodzielnego pozyskiwania informacji na temat Unii 

Europejskiej, 

• Kształtowanie umiejętności w zakresie analizy korzyści i zagrożeń wynikających 

z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
 

II. Postanowienia ogólne 
 

1. Podstawowe obowiązki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie, 

zwanego dalej Organizatorem oraz Uczestników Olimpiady wynikają z niniejszego 

Regulaminu.  

2. Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i skierowana jest do słuchaczy Centrów Kształcenia 

Ustawicznego z całej Polski.  

3. Za przygotowanie organizacyjne Olimpiady i zapewnienie warunków do jej przeprowadzenia 

odpowiada Komitet Organizacyjny. 

4. Komitet Organizacyjny powołuje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

w Chorzowie, w którego skład wchodzą: wicedyrektor CKZiU jako przewodniczący, 

przedstawiciele Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, nauczyciele przedmiotów 

zawodowych CKZiU. 

5. Pracami organizacyjnymi i merytorycznymi związanymi z przeprowadzeniem Olimpiady 

kieruje Przewodniczący, reprezentujący Organizatora. 

6. Patronem merytorycznym XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla 

Dorosłych jest Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. 

7. Organizator zobowiązuje się do przesłania niniejszego regulaminu do Centrów, które zgłosiły 

swój udział w Olimpiadzie oraz do zamieszczenia go na stronie www.ckue.pl 

 

III. Organizacja Olimpiady 

 

1. Olimpiada jest organizowana w dwóch etapach:  

http://www.ckue.pl/
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 I etap szkolny w formie testu przesłanego przez Organizatora – realizowany w dniu 
 13 kwietnia 2019 r.,  

 II etap centralny on –line na platformie Moodle – realizowany w dniu  11 maja 2019 r. 

2. Testy przygotowane będą w oparciu o literaturę i wykaz materiałów przesłanych do centrów, 

które zgłosiły swój udział w Olimpiadzie.  

3. Laureatami Olimpiady zostają uczestnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w etapie 

centralnym. Uczestnicy, którzy zajmą miejsca od 1 do 10 otrzymają dyplomy. 
 

IV. Zasady realizacji Olimpiady 
 

1. Zgłoszenie do Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych należy wysłać 

w formie elektronicznej do dnia 31 marca br. na adres e-mail: sekretariatckue@gmail.com 

(Zał. Nr 1 do Regulaminu). 

2. Pierwszy etap szkolny obejmuje test z wiedzy ekonomicznej dotyczący Unii Europejskiej. 

Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązują test składający się z 15 pytań zamkniętych 

zawierających trzy odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa 

(za każde pytanie 1 punkt). Test opracowywany jest przez nauczycieli przedmiotów 

zawodowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie. Czas 

rozwiązania testu 20 minut. 

3. Etap szkolny odbywa się we wszystkich placówkach w dniu 13 kwietnia 2019 roku 

z zachowaniem warunków umożliwiających samodzielność pracy. 

4. Organizator zobowiązuje się do przesłania do placówek zgłoszonych do Olimpiady testu 

w formie e-maila. 

5. Oceny prac etapu szkolnego dokonują Komisje Szkolne, powołane przez dyrektorów 

Centrów, odpowiedzialne również za rozpropagowanie Olimpiady wśród słuchaczy oraz za 

organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego. 

6. Przewodniczący Komisji Szkolnej sporządza protokół przebiegu etapu szkolnego i przesyła do 

Organizatora. Wzór protokołu stanowi Zał. Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

7. Informację o słuchaczach zakwalifikowanych do etapu centralnego w formie Protokołu 

Komisji Szkolnej należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy 

sekretariatckue@gmail.com do dnia 28 kwietnia 2019r. 

8. W etapie centralnym Olimpiady może uczestniczyć maksymalnie 5 osób z danego Centrum 

z najlepszymi wynikami z etapu szkolnego. 

9. Etap centralny odbędzie na platformie Moodle CKZiU w Chorzowie – link do strony: 

www.ckziu-chorzow.pl/moodle. 

10. Każdemu uczestnikowi Olimpiady zostanie nadany login i hasło, które zostanie przesłane do 

Centrum zgłaszającego uczestników na dwa dni przed planowanym terminem etapu 

centralnego. 

11. Każde Centrum odpowiada za przekazanie loginu i hasła właściwemu uczestnikowi. 

Nieuprawnione wykorzystanie loginu i hasła nie podlega reklamacji. 

12. Po otrzymaniu loginu i hasła uczestnik może przetestować dostęp do platformy przez próbne 

logowanie. 

13. W przypadku problemów z poprawnym działaniem platformy Moodle prosimy o kontakt 

a.mandzewska@tlen.pl  
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14. Test na platformie Moodle będzie się składał z 20 pytań wielokrotnego wyboru z jedną 

prawidłową odpowiedzią (za każde pytanie 1 punkt). Test przygotowywany jest przez 

pracowników naukowych Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Każdy słuchacz wykonuje 

test samodzielnie. 

15. O kolejności zajętych miejsc w etapie centralnym decyduje ilość zdobytych punktów. 

W przypadku uzyskania przez uczestników równej ilości punktów o kolejności miejsc 

decyduje czas rozwiązania testu. 

16. Etap centralny rozpocznie się 11 maja 2019r. o godzinie 12.00. Zadania testowe będą 

dostępne na platformie Moodle od godziny 12.00 do 13.00. Czas wykonania testu wynosi 

30 minut. 

17. Nad przebiegiem etapu centralnego czuwają komisje szkolne, zapewniające uczestnikom 

samodzielność pracy oraz odpowiadają za sprawność sprzętu komputerowego 

wykorzystywanego do rozwiązywania testu. 

18. Wyniki Olimpiady zostaną zamieszczone na platformie Moodle 18 maja 2019r. 
 

V. Nagrody i uprawnienia laureatów Olimpiady 
 

1. Nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców etapu szkolnego są przyznawane przez Komisje 

Szkolne Olimpiady w ramach środków zgromadzonych we własnym zakresie.  

2. Dziesięciu najlepszych uczestników etapu centralnego otrzyma dyplomy od Organizatora 

Olimpiady. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe; wartość nagród jest uzależniona od 

wysokości środków pozyskanych na ten cel przez Organizatora. 
 

VI. Postanowienia końcowe 
 

1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Przystąpienie do Olimpiady oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody uczestnika 

(jego opiekunów prawnych) na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Organizatora. Administratorem danych jest Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego w Chorzowie z siedzibą przy ul. Urbanowicza 2  41-500 Chorzów.  

Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie XVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady 

Wiedzy Ekonomicznej dla Dorosłych (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 


