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Preambuła 

 

 Uwzględniając rosnące zapotrzebowanie społeczeństwa na aktualne informacje 

statystyczne, a także wszechstronne analizy procesów zachodzących w gospodarce, mając 

również na względzie fakt, że edukacja statystyczna oraz nauka o informacji stanowią ważny 

element budowy nowoczesnego, obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego  

proponujemy młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych konkurs:  

                                                   „STATYSTYKA WOKÓŁ NAS”.  

 



 

 

REGULAMIN IV KONKURSU 

I.  CELE KONKURSU 

 Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji, analizowania, 

wnioskowania i opisywania zjawisk na podstawie danych statystycznych pozyskanych  

z różnych źródeł statystyki publicznej, a także: 

- rozbudzanie zainteresowań wiedzą ekonomiczną, 

- uświadamianie potrzeby korzystania z różnych źródeł informacji, 

- zachęcanie do stosowania metod statystycznych, 

- doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy statystycznej w sytuacjach praktycznych, 

- kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, 

- stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu. 

II. ADRESACI  KONKURSU 

 Udział w Konkursie jest indywidualny. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń 

szkoły ponadgimnazjalnej z terenu województwa łódzkiego, składający 1 pracę konkursową. 

Nad uczniem biorącym udział w konkursie sprawuje opiekę nauczyciel prowadzący. 

III.  TEMAT  KONKURSU 

 Zadanie konkursowe polegać będzie na: 
 Przedstawieniu opracowania wyników SAMODZIELNIE PRZEPROWADZONEGO 

BADANIA STATYSTYCZNEGO NA DOWOLNIE WYBRANY TEMAT wśród 
minimum 30 respondentów. (Opracowanie nie powinno być większe niż 8 stron znormalizowanego 

maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm z każdej strony) 

i przekazane w wersji drukowanej i elektronicznej – płyta CD wraz ze wszystkimi  wypełnionymi przez 

ankietowanych ankietami.) 

LUB 
 Opracowaniu dowolnego tematu na podstawie zasobów statystyki publicznej. (Opracowanie 

nie powinno być większe niż 8 stron znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12 pkt., 

interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm z każdej strony) i przekazane w wersji drukowanej i elektronicznej 

– płyta CD.) 



 

 

IV.  WYMOGI EDYTORSKIE PRAC KONKURSOWYCH  

 Prace powinny zostać napisane w edytorze tekstu Microsoft Word, czcionką Times New 
Roman „12” i wydrukowane w formacie A4 (interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm z każdej 
strony). Nie mogą przekraczać 8 stron wydruku komputerowego (prace o większej objętości nie 
będą podlegały kwalifikacji konkursowej). W pracy można zamieścić tablice, wykresy i rysunki 
stanowiące integralną część tekstu. 
 Praca powinna zawierać: 
 Imię i nazwisko ucznia, 
 Imię i nazwisko nauczyciela, 
 Tytuł pracy (wybrany temat), 
 Wstęp,  
 Rozwinięcie, 
 Zakończenie/podsumowanie. 

V.  PRZEDMIOT OCENY KONKURSOWEJ 

 Komisja będzie oceniać wiedzę, oryginalność opracowanego tematu, umiejętności 
korzystania z danych statystycznych, prawidłowość opisania zjawisk oraz różnorodność źródeł 
zasobów informacyjnych.   

VI.  TERMINARZ KONKURSU 

1. Zgłoszenie uczniów do konkursu – do 25 listopada 2016 r. 
2. Składanie prac – do 24 lutego 2017 r. 
3. Ogłoszenie wyników – 31 marca 2017 r. 
4. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród – data i miejsce uroczystości zostaną podane 

razem z ogłoszeniem wyników Konkursu. 

VII.  ZGŁASZANIE UCZNIÓW DO KONKURSU 

1. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej wypełniając: 
- formularz zgłoszenia (załącznik nr 1), 
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2), 
- oświadczenie o autorstwie (załącznik nr 3) 

Załączniki dostępne są na stronach internetowych organizatorów.  



 

 

2. Wypełnione formularze oraz prace konkursowe należy przesłać, zgodnie z przyjętym 
terminarzem, w kopertach z dopiskiem KONKURS „Statystyka wokół nas”, na adres:  

Urząd Statystyczny w Łodzi 
Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 

ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź. 
 

VIII.  SPOSÓB I TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW 

 Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości 31 marca 2017 r. na stronach inter-

netowych organizatorów. 

IX.  NAGRODY 

1. Miejsce i godzina uroczystości podsumowania konkursu i wręczenia nagród zostaną 

podane na stronie internetowej poświęconej konkursowi.  

2. Laureaci IV Konkursu „Statystyka wokół nas” otrzymają dyplom laureata oraz nagrody. 

3. Wyróżnieni uczniowie uhonorowani zostaną dyplomami i drobnymi upominkami. 

4. Nauczyciele otrzymają podziękowania. 

X.  UWAGI KOŃCOWE 

1. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatorów. 

2. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronach internetowych 

organizatorów. 

3. Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne. 

XI.  ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1  KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW DO KONKURSU  

Załącznik nr 2  OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE  
 DANYCH OSOBOWYCH 

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O AUTORSTWIE 


