
ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

STWÓRZ ZESPÓŁ

Przeżyj przygodę 
której nikt nie ma w swoich 

statystykach!

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych (VII i VIII klasa) 
oraz uczniów szkół ponadpodstawowych



EUROPEJSKI KONKURS STATYSTYCZNY 

Inicjatywa Eurostatu mająca na celu zainteresowanie uczniów i nauczycieli 
statystyką publiczną i jej znaczeniem dla społeczeństwa. Ten międzynarodowy 
konkurs składa się z części krajowej i europejskiej, kierowany jest do dwóch grup 
wiekowych:
A - uczniowie szkół ponadpodstawowych,
B - uczniowie VII i VIII klas szkół podstawowych.

ZESPOŁY

Każdy zespół składa się z opiekuna i 3 uczniów. 
Masz kreatywnych, ciekawskich i spostrzegawczych kolegów i koleżanki? Jeśli tak, 
to aplikujcie już teraz! Zmierzcie się z zespołami z 19 europejskich państw 
i zgarnijcie atrakcyjne nagrody!

ETAP I

Polega na rozwiązaniu 3 testów online, które dotyczą statystyki, 
podstawowych danych statystycznych oraz interaktywnej publikacji. 
Na rozwiązanie testów macie około 3 tygodnie!

ETAP II

Do tego etapu zaprosimy po 30 najlepszych zespołów z każdej grupy wiekowej. 
Zadanie polega na przygotowaniu prezentacji na podstawie przekazanego przez 
nas zbioru danych, nad którą pracujecie razem w zespole. Łatwe, prawda? 
Finalistami EKS zostaną członkowie 5 najlepszych zespołów w każdej
z grup wiekowych.  

FINAŁ CZĘŚCI KRAJOWEJ

Finaliści przygotują maksymalnie 130-sekundowe filmy na zadany temat. Jaki? 
Dowiecie się na stronie konkursu w późniejszym okresie. Prace zostaną 
poddane ocenie internautów w głosowaniu on-line oraz jurorów, aby wybrać 
najlepszy film z każdej kategorii wiekowej, który zostanie zgłoszony do części 
europejskiej. Zapraszamy 5 finałowych zespołów na uroczyste spotkanie, podczas 
którego poznamy zwycięzców krajowej części Konkursu i zespoły, które zostaną 
zaproszone do części europejskiej.

CZĘŚĆ EUROPEJSKA

Spośród filmów przesłanych ze wszystkich 19 państw, jury wybierze zwycięzców 
Europejskiego Konkursu Statystycznego. Ceremonia przyznania nagród zaplano-
wana jest pod koniec czerwca 2023. Będzie ona także transmitowana online. 
Zapowiada się mnóstwo emocji i dobrej zabawy!

Więcej informacji na: www.eks.stat.gov.pl

REKRUTACJA 
do 31 stycznia 2023 

TESTY
1 - 21 lutego 2023

PREZENTACJA 
do 14 marca 2023

FINAŁ KRAJOWY 
6 maja 2022

FILM 
do 21 kwietnia 2023


