
Konkurs Europejski Quiz Finansowy 2020/2021 

 

 

 

 

Co to jest EQF i do kogo jest skierowany:  

 Konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. 

 Projekt realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości wspólnie z Partnerem,  

tj. Związkiem Banków Polskich oraz we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim  

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 

 Uczestniczą uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. 

 Zadaniem uczestników (na każdym etapie Konkursu) jest rozwiązanie interaktywnego 

testu wiedzy w formule online, który odbywa się z wykorzystaniem aplikacji Kahoot!  

lub platformy Testportal. W rywalizacji liczy się nie tylko poprawność odpowiedzi, ale 

także czas jej udzielenia.  

 

Etapy Konkursu:  

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią wszystkie wydarzenia odbędą się w formule zdalnej.  

 Etapy wojewódzkie (luty/marzec) – przeprowadzone zdalnie w poszczególnych 
województwach z udziałem zgłoszonych zespołów ze szkół z danego regionu.  
 

 Półfinał (15 marca) – trzy najlepsze zespoły z każdego województwa zostaną 
zaproszone do półfinału konkursu.  
 

 Finał (30 marca) – dziesięć najlepszych zespołów z półfinału weźmie udział w finale 
konkursu. Podczas finału odbędzie się także część wykładowa z zaproszonymi 
ekspertami. 
 

Nagrody i wyróżnienia: 

 Do wygrania bony/karty podarunkowe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.   

 Nagrody główne, tj. nagrody finansowe dla trzech najlepszych zespołów z finału 

Konkursu:        

         I miejsce        –  2500 zł /os 

         II miejsce       –  1500 zł /os 

         III miejsce      –  1000 zł /os 

Zwycięzcy będą mieli prawo reprezentować Polskę w rozgrywce europejskiej (jej organizatorem 

jest Europejska Federacja Bankowa) i zmierzą się z kilkudziesięcioma zespołami z całej 

Europy. 

Rekrutacja:  

 Przyjmowanie zgłoszeń zespołów do 07.02.2021 r. 

 Szczegóły: http://eqf2020-2021.wib.org.pl, a także https://bakcyl.wib.org.pl/europejski-

quiz-finansowy/ 
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Jak przystąpić do Konkursu: 

 Szkoła zainteresowana uczestnictwem w EQF powinna złożyć deklarację 
uczestnictwa i przeprowadzić rekrutację uczniów do Konkursu, w terminie do 
07.02.2021 r.  

Celem rekrutacji jest powołanie dwuosobowych zespołów, które zostaną zgłoszone do 
Konkursu EQF i będą reprezentowały swoje szkoły w poszczególnych etapach Konkursu (etap 
wojewódzki, półfinał i finał). Zgodnie z założeniem każda szkoła ma prawo zgłosić jeden 
dwuosobowy zespół (szkoła decyduje w jaki go sposób wyłoni). Szkoły zainteresowane 
zgłoszeniem większej liczby zespołów zachęcamy do przeprowadzenia eliminacji klasowych lub 
ogólnoszkolnych. Eliminacje szkoła może przeprowadzić z wykorzystaniem testów przesłanych 
przez Organizatora (w formie pliku WORD lub linku do testu online na platformie Kahoot!). 
Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie: http://eqf2020-2021.wib.org.pl/zasady-
rekrutacji/. Link do „Deklaracja uczestnictwa szkoły w EQF”:  http://konkurseqf.wib.edu.pl  

 Po przeprowadzonej rekrutacji szkoła zgłasza szkolne zespoły do Konkursu EQF 
2020/2021 wypełniając formularz zgłoszeniowy w terminie do 07.02.2021r.   
Link do formularza zgłoszeniowego zespołów: https://formeqf.wib.org.pl/ 

 

Kontakt: 

 E-mail: eqf@wib.org.pl 

 

 Szczegółowe informacje o Konkursie: http://eqf2020-2021.wib.org.pl, a także 

https://bakcyl.wib.org.pl/europejski-quiz-finansowy/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konkurs Europejski Quiz Finansowy 2020/2021 jest realizowany przez Warszawski Instytut Bankowości 

wspólnie z Partnerem, tj. Związkiem Banków Polskich oraz we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim 

w ramach programu edukacji ekonomicznej. 
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