Informacja
o przebiegu i wynikach XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
Zakończyła się już XX edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Od momentu
rozpoczęcia Olimpiady w roku szkolnym 1987/1988 wzięło w niej udział łącznie 218 tys.
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tytuły laureatów uzyskało 600 osób, a finalistów 1400.
Każda edycja Olimpiady organizowana jest pod innym hasłem przewodnim dostosowanym
do aktualnych problemów ekonomicznych Polski i świata. Myśl przewodnia XX Olimpiady
Wiedzy Ekonomicznej to „KAPITAŁ LUDZKI I NNOWACYJNOŚĆ W GOSPODARCE
POLSKIEJ”.
Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zakwalifikowanie do udziału w zawodach wyższego
stopnia odbywa się na zasadach konkursu.
 Zawody I stopnia (szkolne) odbyły się 6 listopada 2006 r. Uczestniczyło w nich
10.905 uczniów z 678 szkół, którzy odpowiadali na jedno pytanie opisowe o charakterze
ogólnym (do wyboru z dwóch), jedno zadanie ekonomiczne oraz 35 pytań testowych o
charakterze szczegółowym. Do komitetów okręgowych wpłynęły 2624 najlepsze prace z
463 szkół.


Zawody II stopnia (okręgowe) odbyły się 6 stycznia 2007 r.. Brały w nich udział 1062

osoby. Zwiększył się udział uczniów ze szkół ogólnokształcących – o

40 osób w

porównaniu do XIX OWE. Zawodnicy otrzymali jedno pytanie opisowe nawiązujące do
myśli przewodniej Olimpiady, streszczenie artykułu, zadanie sprawdzające umiejętności
korzystania z danych statystycznych i 30 pytań testowych.
Do zawodów centralnych Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikował
100 uczniów wywodzących się z 62 szkół. Było wśród nich 72 chłopców i 28 dziewcząt , 67
uczniów wywodziło się z 33 liceów ogólnokształcących.
 Zawody III stopnia (finały) odbyły się w dniach 24 -25

marca br. w Ośrodku

Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance. Pierwszego dnia przeprowadzono egzamin
pisemny . Zawodnicy odpowiadali na 2 pytania o charakterze ogólnym, rozwiązywali
zadanie analityczne i odpowiadali na 30 pytań testowych.
Wzorem roku ubiegłego dla uatrakcyjnienia finałów została wprowadzona możliwość wyboru
przez zawodników tematu drugiego pisemnego spośród 3 pytań dotyczących ryzyka i
ubezpieczeń. Polska Izba Ubezpieczeń nagrodziła najlepsze prace z tej tematyki.
Kapituła pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof.
Elżbiety Mączyńskiej przyznała: - 2 Nagrody Specjalne Prezesa Polskiej Izby Ubezpieczeń

Markowi Przytule z I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Jam Saheba Digvijay
Sinhji w Warszawie i Piotrowi Dworczakowi z I Liceum Ogólnokształcącego im. M.
Kopernika w Łodzi , - 2 wyróżnienia Mateuszowi Jurze z I Liceum Ogólnokształcącego im.
E. Dembowskiego w Zielonej Górze i Joannie Urbaniak z Zespołu Szkół nr 1, Technikum
Ekonomicznego w Wieluniu..
Drugiego dnia odbył się egzamin ustny. Jury finałów XX OWE zakwalifikowało do niego 54
osoby, które uzyskały najlepsze wyniki na egzaminie pisemnym. W ramach finałów ustnych
uczniowie – zawodnicy odpowiadali na jedno pytanie z dwuczłonową treścią i prezentowali
jeden z trzech wcześniej zadanych tematów.
W wyniku dwudniowych finałów wyłoniono 30 laureatów z 25 szkół, w tym: 23 z
liceów ogólnokształcących. Wśród 30 laureatów jest 9 dziewcząt i 21 chłopców.
Jury finałów przewodniczył po raz dwudziesty prof. dr hab. Leszek Kałkowski.
Pytania przygotował Zespół Naukowy KG OWE pod kierunkiem dr. inż. Andrzeja
Muszyńskiego.
Zwycięzcą XX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej został Michał Wiśniewski uczeń IV
Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.
II miejsce zajął – Piotr Dworczak z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika
w Łodzi,
III miejsce zajął - Łukasz Wierzbicki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława
Iwaszkiewicza w Twardogórze.
Z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi wywodzi się 4 laureatów, a
z Zespołu Szkół Zawodowych w Zielonej Górze, III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama
Mickiewicza w Tarnowie i XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii Belgijskiej we
Wrocławiu po 2 laureatów.
W pierwszym dniu finałów odbyło się należące już do dwudziestoletniej tradycji
Olimpiady spotkanie młodzieży i nauczycieli z prof. dr hab. Zdzisławem Sadowskim obecnie Prezesem Honorowym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – jednym z
inicjatorów powołania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Temat spotkania to: „Rozwój
Polski na tle problemów świata”. Spotkanie prowadziła prof. dr hab. Stanisława
Borkowska Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
W tym samym dniu w trakcie egzaminu pisemnego dr Artur Pollok– Wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego spotkał się z nauczycielami – opiekunami
uczestników finałów i wygłosił wykład związany z hasłem przewodnim XXI Olimpiady

Wiedzy Ekonomicznej w roku szkolnym 2007/2008 nt. „Gospodarstwo domowe – wymiar
społeczny i ekonomiczny”.
Oceniając przebieg i wyniki finałów warto zwrócić uwagę na:
* systematyczny wzrost wiedzy młodzieży, a także zwiększone zainteresowanie wiedzą
ekonomiczną młodzieży ze szkół ogólnokształcących – 67 uczniów z LO brało udział
w

finale, a 23 z nich uzyskało tytuł laureata,

* dość wyrównany poziom wiedzy laureatów o czym świadczy fakt, że 30 laureatów zajęło
tylko 16 miejsc (po kilka ex aequo na tym samym miejscu).
Do pomyślnej realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy
Ekonomicznej, w istotny sposób przyczyniła się praca dyrektorów szkół oraz nauczycieli
przedmiotów

ekonomicznych

i

pokrewnych,

którzy

z

pełnym

zaangażowaniem

przygotowywali młodzież do Olimpiady i byli głównymi organizatorami zawodów szkolnych.
Tegoroczni laureaci wywodzą się z terenu działania 14 komitetów okręgowych.
Na uwagę zasługuje występujące od wielu już lat bardzo korzystne zjawisko, które
można by nazwać „sztafetą pokoleń”. Laureaci, a także finaliści naszej Olimpiady często są
opiekunami naukowymi uczniów przygotowując ich do udziału w szlachetnej rywalizacji o
laury olimpijskie. I tak w XX OWE opiekunami takimi byli: dr Wiesław Danielak (laureat III
OWE), mgr Marcin Palenik (laureat XI OWE), mgr Bartosz Majewski (finalista XII OWE),
Jerzy Kaźmierczyk (laureat XV OWE).
Organizacją Olimpiady zajmuje się wielu ludzi dobrej woli przesiąkniętych ideą
olimpijską i oddanych młodzieży. Skupieni są oni w szkołach, oddziałach PTE, komitetach
okręgowych, Komitecie Głównym, a także Radzie Sponsorów OWE.
Warto podkreślić, że Ośrodek Szkolenia Kadr Statystyki w Jachrance od początku
istnienia Olimpiady jest stałym miejscem przeprowadzania finałów. Jachranka jest znana już
w całej Polsce i wszyscy do niej chętnie przyjeżdżają. Zarówno egzaminowani jak i
egzaminatorzy czują się tam dobrze. Do rozładowania stresów, oprócz dobrej atmosfery
przyczyniły się słodycze ofiarowane przez Firmę Cadbury – Wedel Sp. z.o.o.. Jachranka
wpisała się na trwałe w historię Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
Wszyscy uczestnicy tegorocznych finałów otrzymali książki ufundowane przez Państwowe
Wydawnictwo Naukowe S.A. oraz Zarząd Krajowy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Warszawa, kwiecień 2007 r.

