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Skąd pomysł, by połączyć lekcje matematyki z edukacją fi-
nansową?
Robert Baca: Wiele zagadnień matematycznych bezpośred-
nio łączy się z finansami. Na przykład od szóstej klasy chłopcy 
mieli do czynienia z giełdą przy okazji wprowadzania procen-
tów. Uważam, że to ważne, by dzieci były świadome termi-
nów finansowych, które słyszą dokoła, takich jak inflacja czy 

budżet. Dlatego na lekcjach matematyki 
tłumaczymy te pojęcia, przeplatając je 
z podstawą programową. Takie podej-
ście podoba się uczniom oraz rodzicom.

Czy tylko wiedza z matematyki przydała 
się na Europejskim Quizie Finansowym?
Julian Zadrożny: Przydatne były jeszcze 
niektóre zagadnienia z geografii i wiedzy 
o społeczeństwie. Ale najwięcej uczyli-
śmy się matematyki.

Znaleźliście już receptę na wygraną? Do 
europejskiego etapu będziecie uczyć się 
tak samo? 

Julian Zadrożny: Skoncentrujemy się na rozwiązywaniu 
quizów ze strony organizatora i pogłębianiu naszej wiedzy 
finansowej. Chcielibyśmy zaprezentować się jak najlepiej 
w kolejnym etapie, ale tego, że wygramy, oczywiście obiecać 
nie możemy.

Co powiedzielibyście młodszym kolegom zastanawiającym 
się czy wystartować w kolejnej edycji EQF?
Franciszek Jabłoński: Udział w Europejskim Quizie Fi-
nansowym był dla nas nie tylko zaszczytem, ale również 
wielką przyjemnością. Zachęcamy młodszych uczniów 
z naszej szkoły i wszystkich innych do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji, bo to niepowtarzalna przygoda i cieka-
we doświadczenie.

Rozmawiał: Jan Bolanowski.

Europejski Quiz Finansowy to konkurs wiedzy z zakresu fi-
nansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla uczniów 
klas 7 i 8,  realizowany od 2017 r. z inicjatywy Europejskiej 
Federacji Bankowej w kilkudziesięciu krajach Europy. Polską 
edycję organizuje Warszawski Instytut Bankowości w part-
nerstwie ze Związkiem Banków Polskich. W finale krajowym 
zmierzyło się dziesięć dwuosobowych zespołów z całej Pol-
ski. Franciszek i Julian byli zdecydowanie 
najlepsi, odpowiedzieli prawidłowo na 
wszystkie 18 pytań quizu i teraz szykują 
się do reprezentowania Polski w etapie 
europejskim. O tym, w jaki sposób udało 
się osiągnąć tak fantastyczne rezultaty, 
rozmawiamy ze zwycięskimi zawodnika-
mi i ich opiekunem – nauczycielem ma-
tematyki, panem Robertem Bacą.

„Victor”: Gratulujemy wygranej! Eu-
ropejski Quiz Finansowy chyba nie był 
taki trudny, skoro odpowiedzieliście 
poprawnie na wszystkie pytania?  
Franciszek Jabłoński: Były pytania, które 
sprawiły nam kłopot, np. o zasady działania instytucji finan-
sowych. Na początku rywalizacja była bardzo wyrównana. 
Staraliśmy się odpowiadać spokojnie, a nie na szybko, żeby 
nie tracić punktów za całe pytanie. Koncentrowaliśmy się na 
tym, by osiągnąć jak najwyższy wynik i się udało.

W jaki sposób przygotowywaliście się do konkursu?
Julian Zadrożny: Uczyliśmy się głównie, rozwiązując testy 
z poprzednich lat i te dostępne na stronie internetowej Euro-
pejskiego Quizu Finansowego. Bardzo pomocne okazały się 
również webinary przygotowane przez organizatorów. 
Franciszek Jabłoński: Otrzymaliśmy również duże wsparcie 
od pana Roberta. Bez edukacji finansowej, którą prowadzi 
dla nas od kilku lat, na pewno nie dotarlibyśmy do takiego 
poziomu. Tematy finansowe przerabialiśmy na lekcjach ma-
tematyki, jak i na zajęciach dodatkowych.
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Franciszek Jabłoński i Julian Zadrożny, uczniowie 
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Pro Futuro w Bliznem Łaszczyńskiego, zwyciężyli 
w tegorocznej, piątej edycji konkursu.

Tekst powstał we współpracy z Warszawskim 
Instytutem Bankowości w ramach Programu 
Sektorowego Bankowcy dla Edukacji oraz 
Projektu BAKCYL.

Twoja szkoła również może 
przystąpić do BAKCYLA!
Informacje na: bakcyl.wib.org.pl

Konkurs Europejski Quiz Finansowy 2021/2022 został zrealizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim 
w ramach programu edukacji ekonomicznej.
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