
Relacja z przebiegu finału 

V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich 
KRAKÓW, 12 – 13 grudnia 2019 r. 

 

W dniach 12 - 13 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im.                                         
I. Daszyńskiego w Krakowie zorganizowano finał ogólnopolski  V Olimpiady Wiedzy                                           
i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Do finału zakwalifikowało się                       
65 najlepszych w kraju uczniów z 41 szkół ponadpodstawowych z całej Polski.                
Głównym organizatorem Olimpiady WiUHM jest Stowarzyszenie Dyrektorów                                  
i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy,                                           
a współorganizatorem Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana 
Batorego w Koninie.  
W pierwszym dniu odbyła się część praktyczna, w której finaliści rozwiązywali najpierw 
test w języku polskim oraz zadanie w wybranym języku obcym. Następnie 
uczestnicy  wykonywali zadanie praktyczne z wykorzystaniem programu 
komputerowego. W drugim dniu zawodów ogłoszono wyniki etapu praktycznego. Do 
finału ustnego zakwalifikowano 10 uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę 
punktów. W trakcie części finałowej uczniowie musieli wykazać się przed Jury                                 
i publicznością, odpowiadając na pytania z zakresu przedmiotów ekonomicznych                           
i handlowych oraz z zakresu wiedzy ogólnoekonomicznej.  Były w tym również pytania 
problemowe, zmuszające uczestników do szerszej wypowiedzi oraz pytania krótkie. 
Wiele pytań dotyczyło hasła tegorocznej Olimpiady, które brzmiało „Gospodarstwo 
domowe jako podmiot ekonomiczny w gospodarce rynkowej". 

Ostatecznie po ustnej części Finału Mateusz Wątorski – uczeń Zespołu Szkół 
Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach  – zwyciężył w klasyfikacji 
indywidualnej. Drugie miejsce wywalczył  Daniel Musielak – uczeń Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Soli, a trzecie miejsce 
zajął  Mateusz Mońko - uczeń Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych                              
w Bydgoszczy. W klasyfikacji drużynowej najlepsze wyniki uzyskali uczniowie Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Opolu, drugie miejsce przypadło dla Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, a trzecie miejsce w tej rywalizacji 
wywalczyli uczniowie Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie. 

Na zakończenie odbyła się uroczystość, podczas której laureatom, czyli 10 – ciu 
najlepszym, wręczono nagrody, upominki i dyplomy za zajęcie kolejnych miejsc. 
Wszyscy uczestnicy finałów otrzymali zaświadczenia, które upoważniają do zwolnienia 
z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym 
zawodzie. W przerwie części kończącej zawody finałowe zaprezentowała swoje 
talenty muzyczne i taneczne młodzież ZSE nr 2 w Krakowie.  

Finaliści i ich opiekunowie byli zakwaterowani w Hotelu Felix na terenie Nowej Huty.  
Kiedyś było to osobne miasto, obecnie niezwykła dzielnica Krakowa – sukces 
architektów epoki socrealizmu - unikatowy układ urbanistyczny zachwyca symetrią, 
szerokimi ulicami, okazałymi budynkami, wpisany jest do rejestru zabytków.  
Uczestnicy zwiedzali też miasto Kraków, które jest jak zwykle piękne i bardzo 
atrakcyjne turystycznie. Jest tu wiele miejsc, które warto zobaczyć, m.in.: 
majestatyczny zamek na Wawelu, smok ziejący ogniem, Rynek Główny, unikatowy 
gmach Sukiennic, Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza, Brama Floriańska                                   
i gotycki Barbakan, urokliwe uliczki żydowskiego Kazimierza…, i wiele innych. 
Na krakowskich ulicach, na każdym kroku widać było klimat nadchodzących Świąt 
Bożego Narodzenia. Zachwycające iluminacje świąteczne, liczne ozdoby, świecące 
choinki, gwiazdki, pawie pióra, mikołaje, renifery -  towarzyszą zwiedzającym na 
każdym kroku, wyglądają bąjecznie, zwłaszcza wieczorem. 

Gratulujemy laureatom i finalistom V Olimpiady WiUHM i życzymy kolejnych sukcesów. 
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