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1. Pomysłodawcą konkursu FINASOMAT jest mgr Wioletta Baran - nauczyciel matematyki  

i informatyki w Szkole Podstawowej na 27 w Katowicach. 

2. Organizatorami konkursu są: mgr Wioletta Baran, mgr Małgorzata Mikos-Widera,  

mgr Agnieszka Powolna- nauczyciele matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej na 27 

w Katowicach. 

3. Konkurs FINANSOMAT przeznaczony jest dla uczniów klas V szkół podstawowych                      

w Katowicach. 

4. Celem konkursu jest   popularyzacja praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności  

z matematyki oraz ekonomii i przedsiębiorczości w szkole podstawowej. Ponadto rozwijanie 

zainteresowań, uzdolnień, kształtowanie postawy człowieka zaangażowanego we własny 

rozwój i aktywne wchodzenie w życie gospodarcze. 

5. Konkurs składa się z dwóch etapów: 

1) I etap – szkolny –  przeprowadza szkoła macierzysta w dowolnej formie  

do finału międzyszkolnego szkoła może zgłosić najwyżej 3 uczestników 

2) II etap –Finał – odbywa się w Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach 

6. Konkurs ma charakter indywidualny. 

7. Zadania konkursowe wraz z kluczem odpowiedzi przygotowują organizatorzy. 

8. Organizacja konkursu: 

Etap II -FINAŁ 

1)  arkusz konkursowy będzie się składał z zadań zamkniętych, jak i otwartych 

krótkiej oraz rozszerzonej odpowiedzi, 

2) ocena zadań otwartych obejmuje także poprawność zapisu i uzasadnienie 

odpowiedzi, 

3) za poprawną odpowiedź w zadaniu zamkniętym uczestnik konkursu 

otrzymuje 1 punkt, za brak lub błędną odpowiedź -  0 punktów. 

4) Czas rozwiązywania  zadań konkursowych – 45 minut. 

5) w czasie trwania konkursu uczestnicy nie mogą korzystać z kalkulatorów, 
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6) arkusze konkursowe sprawdza Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą 

nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 27 oraz nauczyciele ze szkół biorących 

udział w konkursie. 

Po części konkursowej odbędą się warsztaty  matematyczno – finansowe prowadzone  

przez organizatorów oraz zaproszonych gości. Czas trwania warsztatów 45 – 60 minut. 

Po zakończonych pracach Komisji Konkursowej nastąpi ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród. 

                           Termin konkursu: wtorek,  5 czerwca  2018 r.  

Rozpoczęcie – 9.00 

Czas rozwiązywania  zadań konkursowych – 45 minut. 

Warsztaty matematyczno-finansowe  - 9.50 – 10.50 

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów oraz nagród – około 11.00 

ZAKRES MATERIAŁU 

 Działania w zbiorze liczb wymiernych 

 Zaokrąglanie liczb 

 Obliczenia procentowe  

 Procent prosty 

 Punkty procentowe 

 Podatek 

 Kredyt 

 Prawdopodobieństwo 

 Przeliczenia kursu walut  

 Pojęcia związane z finansami osobistymi 

 Odczytywanie informacji z wykresów, diagramów, tabel 

 Formy i sposoby oszczędzania 
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ZASADY ZGŁOSZENIA 

Zainteresowane szkoły chęć udziału w konkursie zgłaszają wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej 

na adres mailowy wiolettabaran@wp.pl. Temat: Zgłoszenie na Finasomat. W treści maila podajemy 

pełną nazwę i adres szkoły, imiona i nazwiska uczniów oraz imiona i nazwiska uczących nauczycieli, 

telefon kontaktowy. 
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