
 

KELMĖS RAJONO MOKYKLŲ I-II (9-10) KLASIŲ  

MOKINIŲ EKONOMIKOS ŽINIŲ KONKURSO 

NUOSTATAI 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kelmės rajono mokyklų I-II (9-10) klasių mokinių ekonomikos žinių konkursą organizuoja Jono 

Graičiūno gimnazija, Vilniaus universitetas, Šiaulių regiono ekonomistų asociacija ir Kelmės rajono 

švietimo pagalbos tarnyba. 

Šie nuostatai reglamentuoja Konkurso tikslą, uždavinius, organizavimo ir vykdymo sąlygas, dalyvių 

apdovanojimą.  

 

II. KONKURSO TIKSLAS IR  UŽDAVINIAI 

 

Skatinti mokinių domėjimąsi ekonomikos mokslu, ugdyti mokinių verslumo įgūdžius.  

Taikyti įgytas ekonomikos žinias kasdieniniame gyvenime. 

Ugdyti bendravimo, bendradarbiavimo, derybų, lyderystės  įgūdžius. 

Skatinti mokinių kūrybingumą, išradingumą. 

 

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS 

 

Konkursas organizuojamas 2021 balandžio 16 d. 9:00 val. nuotoliniu būdu per Moodle VMA. 

Konkurso dalyviai – rajono bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo mokyklų I-II (9-10) klasių 

mokiniai, iki 4 dalyvių iš vieno klasės komplekto. 

Paraiška dalyvauti konkurse pateikiama el. būdu iki 2021 m. balandžio 2 d.  

Konkurso trukmė – 2 akademinės valandos (90 min) 

Konkurso užduočių vertinimo komisija – konkurse dalyvaujančių mokyklų ekonomikos mokytojai, 

Vilniaus universiteto atstovai. Komisijos sudėtis bus paskelbta pasibaigus mokinių registracijai. 

 

IV. KONKURSO UŽDUOTYS IR JŲ VERTINIMAS 

 

Teorinis testas, ekonominio teksto suvokimas ir atsakymas į atvirus klausimus, uždavinių 

sprendimas (rekomenduojama atlikimo trukmė 60 min.) 

Testo ir uždavinių sprendimo orientacinės temos: 

Ekonomikos samprata (laisvieji mainai, rinka, prekių bei paslaugų gamyba ir skirstymas, stygius, 

alternatyvieji kaštai, esminiai ekonomikos pasirinkimai). 

Rinkos ekonomika ir laisvoji verslininkystė (privati nuosavybė, konkurencija, verslumas, laisvoji 

verslininkystė, rinkos ekonomikos sistema, mišriosios ekonomikos sistema, natūriniai mainai, 

pinigų funkcijos, rinkos ekonomikos sistemos tikslai). 

Paklausa (paklausos dėsnis, paklausa ir kainų poveikis) 

Pasiūla (pasiūlos dėsnis, pasiūla ir kainų poveikis). 



 

Rinkos pusiausvyros kaina (paklausa ir pasiūla, rinkos kaina, stoka, perteklius). 

Pinigai ir bankai (pinigų samprata, pinigų pasiūla, bankininkystės raida, bankų paslaugos) 

Situacijos analizės užduotis (rekomenduojama atlikimo trukmė 30 min.)   

Apeliacijas mokytojai (mokiniai) dėl konkurso rezultatų gali pateikti ne vėliau kaip iki 2021 04 16, 

12 val. Apeliacijos teikiamos Vertinimo komisijos pirmininkui. 

 

IV. DALYVIŲ APDOVANOJIMAS 

Geriausiai konkurse pasirodę mokiniai apdovanojami rėmėjų prizais, diplomais. Visiems dalyviams 

įteikiamos padėkos ir/ar prizai. 

___________________________ 


