Warszawa, 18 lutego 2015 r.

Informacja dla uczestników XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
zakwalifikowanych do zawodów III stopnia (centralnych)

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że zawody III stopnia (centralne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
odbędą się w dn. 28 i 29 marca 2015 r. w Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance
koło Warszawy.
Zawody III stopnia (centralne) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą obejmować dwie części:
egzamin pisemny i ustny. Część pisemna tego etapu zawodów będzie składać się z:
 pytania opisowego o charakterze ogólnym (przekrojowym) nawiązującym do hasła Olimpiady
(25 pkt);
 zadania analitycznego sprawdzającego umiejętność interpretacji zjawisk i tendencji
obserwowanych w gospodarce (15 pkt);
 30 pytań testowych wielokrotnego wyboru (60 pkt).
Uczestnik z części pisemnej może zdobyć łącznie 100 punktów.
Do części ustnej egzaminu przystępują tylko ci uczestnicy zawodów III stopnia (centralnych), którzy
z części pisemnej uzyskali minimum kwalifikacyjne ustalone przez jury zawodów. Każdy uczestnik
podczas części ustnej egzaminu odpowiada na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie
zestawie pytań (20 pkt) oraz prezentuje wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych
tematów (15 pkt).
W bieżącej edycji Olimpiady uczestnicy przygotowują 5–7 minutową ustną prezentację każdego
z niżej podanych tematów:
 Deflacja – choroba gospodarcza XXI wieku?
 Bariery w handlu międzynarodowym jako instrument realizacji narodowych interesów
gospodarczych
 Uwarunkowania rozwoju firm rodzinnych w Polsce
 Ewolucja międzynarodowej pozycji inwestycyjnej polskiej gospodarki w latach 1990–2014
 Zjawisko prekariatu i jego ekonomiczne konsekwencje
Podczas prezentacji nie przewiduje się korzystania z projektora multimedialnego, rzutnika pisma,
tablicy typu flipchart itp.
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze wypełnienie ankiety uczestnika zawodów
III stopnia (centralnych) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wersję elektroniczną ankiety
można pobrać ze strony internetowej – link do pliku: http://owe.pte.pl/upload/files/ankieta2015.pdf
lub http://owe.pte.pl/upload/files/ankieta2015.rtf. Prosimy o wydrukowanie jednego egzemplarza
wypełnionej ankiety, podpisanie i przekazanie jury bezpośrednio przed rozpoczęciem części
pisemnej zawodów w dn. 28 marca 2015 r.
Ponadto pragniemy poinformować, że 27 marca 2015 r. z uczestnikami zawodów III stopnia
(centralnych) XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej spotka się prezes Narodowego Banku
Polskiego prof. dr hab. Marek Belka. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dostosowanie
ubioru do miejsca i rangi gospodarza spotkania.

Przyjazd na zawody III stopnia (centralne) organizuje Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
O dokładnym terminie wyjazdu na zawody centralne uczestnicy zostaną zawiadomieni przez Komitet Okręgowy
Olimpiady najpóźniej na 14 dni przed terminem zawodów. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i przejazdu
z miejscowości, w której mieści się szkoła do miejsca zawodów i z powrotem pokrywa Komitet Główny
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą ważnej legitymacji szkolnej, przyborów do pisania oraz
kalkulatora.
W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie gratuluję wszytskim zakwalifikowanym
do zawodów centralnych oraz życzę sukcesów w finałowych zmaganiach!
Łączę wyrazy szacunku,

Grzegorz Wałęga
sekretarz naukowy Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

