Warszawa, 30 marca 2011 r.

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

Szanowni Paostwo,
Uprzejmie informujemy, że zawody III stopnia (centralne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
odbędą się w dn. 16 i 17 kwietnia 2011 r. w Centrum Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance koło
Warszawy.
Zawody III stopnia (centralne) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej będą obejmowad dwie części:
egzamin pisemny i ustny. Częśd pisemna tego etapu zawodów będzie składad się z:
 pytania opisowego o charakterze ogólnym (przekrojowym) nawiązującym do hasła
Olimpiady (25 pkt);
 zadania analitycznego sprawdzającego umiejętnośd interpretacji zjawisk i tendencji
obserwowanych gospodarce (15 pkt);
 30 pytao testowych wielokrotnego wyboru (60 pkt).
Uczestnik z części pisemnej może zdobyd 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 pytao (20 pkt) oraz prezentuje wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych
tematów (15 pkt).
W bieżącej edycji Olimpiady uczestnicy przygotowują 5–7 minutową prezentację każdego z niżej
podanych tematów:
 Konkurencyjnośd polskiego rolnictwa po integracji z Unią Europejską;
 Poziom życia Polaków a polityka społeczna;
 Wpływ nowych technologii na rozwój sektora bankowego;
 Polityka regionalna a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne Polski;
 Zawodnośd rynku – czy istnieje potrzeba regulacji?
Podczas prezentacji nie przewiduje się korzystania z projektora multimedialnego, rzutnika pisma,
tablicy typu flipchart itp.
Korzystając z okazji miło nam poinformowad, że podobnie jak w roku ubiegłym Polska Izba
Ubezpieczeo (www.piu.org.pl) oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (www.izfa.pl)
przystąpiły do grona mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej fundując cenne nagrody.
W związku z tym pragniemy zaprosid do udziału w dwóch konkursach:
 o nagrodę specjalną Polskiej Izby Ubezpieczeo (PIU). W bieżącej edycji otrzyma ją osoba,
która uzyska najlepszy wynik z testu wiedzy z zakresu ubezpieczeo. Pytania testowe będą
przygotowane na podstawie publikacji dr. Marcina Kawioskiego pt. Udział sektora
ubezpieczeo w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski, Warszawa 2010 (wersja
elektroniczna do pobrania ze strony piu.org.pl – http://piu.org.pl/wydania-specjalne).
Konkurs odbędzie się bezpośrednio po zakooczeniu części pisemnej zawodów.
 o nagrodę specjalną Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA), którą otrzyma
autor najlepszego – ciekawego i nieszablonowego – eseju na temat: Wykorzystanie funduszy
inwestycyjnych w planowaniu domowego budżetu. Studium przypadku dla trzech
hipotetycznych gospodarstw domowych o różnych cechach społeczno-ekonomicznych.

Do konkursu IZFiA będą przyjmowane krótkie eseje (maksymalnie do 10 tys. znaków, czyli około 4 strony
znormalizowanego maszynopisu A4) w formie wydruku komputerowego (czcionka: Times New Roman,
wielkośd czcionki: 12 pkt, odstęp: 1,5 wiersza, w lewym górnym rogu na pierwszej stronie prosimy umieścid
dowolnie wybrany dwuczłonowy pseudonim autora pracy). Esej z oddzielnie dołączoną zaklejoną kopertą
(zawierającą dane osobowe autora pracy, adres zamieszkania, nazwę szkoły z adresem i klasę oraz pseudonim,
którym została oznaczona praca) należy przekazad jury zawodów III stopnia (centralnych) najpóźniej
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16 kwietnia 2011 r. przed rozpoczęciem egzaminu pisemnego, czyli do godz. 9 .
Ogłoszenie wyników konkursów o nagrody specjalne obydwu mecenasów planowane jest do dnia 17 kwietnia
2011 r. Gorąco zachęcamy do rywalizacji o Nagrody Specjalne Polskiej Izby Ubezpieczeo oraz Izby
Zarządzających Funduszami i Aktywami!
Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze wypełnienie ankiety uczestnika zawodów III stopnia
(centralnych) XXIV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wersję elektroniczną ankiety można pobrad ze strony
internetowej Olimpiady – link bezpośredni do pliku: http://www.pte.pl/pliki/1/1030/Ankieta_XXIV_OWE.rtf.
Prosimy o wydrukowanie jednego egzemplarza wypełnionej ankiety, podpisanie i przekazanie jury bezpośrednio
przed rozpoczęciem części pisemnej zawodów w dn. 16 kwietnia 2011 r.
Miło nam poinformowad, że 15 kwietnia 2011 r. z uczestnikami zawodów III stopnia (centralnych) XXIV
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunami naukowymi 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. Po spotkaniu zaplanowane jest zwiedzanie Gabinetu Numizmatycznego NBP.
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 zakwalifikowania się do
zawodów centralnych oraz życzę sukcesów w finałowych zmaganiach!
Z poważaniem,

Grzegorz Wałęga
sekretarz naukowy Komitetu Głównego
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
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