
Celem konkursu jest:
 Î popularyzacja i podniesienie poziomu świadomości ekonomicznej wśród 

uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczestnicy konkursu?
 Î uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Lublina oraz jego okolic, 

w tym uczestnicy Projektu „Lider Ekonomii 2”

Tematyka konkursu:
 Î tematyka konkursu obejmuje zakres odnoszący się do historii bankowości 

centralnej, funkcji i zadań NBP, historii pieniądza w Polsce i na świecie, 
bezpieczeństwa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego, instytucji rynku 
finansowego oraz bezpiecznego inwestowania i oszczędzania

Warunki uczestnictwa:
 Î każda szkoła zgłasza zespół składający się z pięciu uczniów

Zasady uczestnictwa:
 Î warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie (do 02.04.2018 r.) 

napisanego samodzielnie przez grupę pięcioosobową eseju na dowolnie 
wybrany temat mieszczący się w zakresie tematycznym konkursu (I etap 
konkursu)

Nagrody:
 Î Za I miejsce – tablet – dla każdego członka zespołu finałowego.
 Î Za II miejsce – słuchawki bezprzewodowe – dla każdego członka zespołu 

finałowego.
 Î Za III miejsce – kalkulatory matematyczne – dla każdego członka 

zespołu finałowego.
 Î Za IV i V miejsce – nagrody pocieszenia – dla każdego członka zespołu 

finałowego.

Zapraszamy do udziału w konkursie!
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Pięć wykładów na temat:
 1.  Od muszelek kauri do numerycznego zapisu 

na koncie – czyli historia pieniądza na świecie 
i w Polsce – 24.01.2018 r.    

 2.  Historia bankowości centralnej oraz obecne  
funkcje i zadania Narodowego Banku Polskiego  
– 13.02.2018 r. 

 3.  Gotówka czy karta? Bezpieczeństwo obrotu 
gotówkowego i bezgotówkowego – 01.03.2018 r.                   

 4.  Instytucje rynku finansowego – 15.03.2018 r. 

 5.  Bank czy skarpeta?  Czy warto, a jeśli tak to jak, 
inwestować i oszczędzać na przyszłość?  
– 23.03.2018 r. 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

LIDER EKONOMII 2 

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
www.kul.pl

Centrum Transferu Wiedzy 
sala CTW 113 

Projekt realizowany jest na  
Katolickim  
Uniwersytecie  
Lubelskim  
Jana Pawła II

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim  
w ramach programu edukacji ekonomicznej


