
 
II Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny Sigma Kwadrat 
 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu wraz z Polskim Towarzystwem 
Statystycznym Oddział w Lublinie oraz Urzędem Statystycznym w Lublinie mają 
przyjemność zaprosić do udziału w drugiej już edycji Lubelskiego Konkursu 
Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat, który w tym roku dofinansowany jest ze 
środków Narodowego Banku Polskiego. 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. 
Zmagania konkursowe będą doskonałą okazją do przybliżenia młodzieży praktycznego 
wymiaru statystyki i demografii przydatnego w kolejnych etapach edukacji i późniejszej 
pracy zawodowej, pozwolą również lepiej poznać zasady funkcjonowania i działalność 
polskich służb statystyki publicznej oraz innych instytucji i organizacji statystycznych. 

II Lubelski Konkurs Statystyczno-Demograficzny Sigma Kwadrat składał się będzie z trzech 
etapów regionalnych.  

Pierwszy polegał będzie na rozwiązaniu i przesłaniu przez stronę internetową konkursu 
wybranego zadania praktycznego wykorzystującego wiedzę statystyczną i demograficzną. 
Przez blisko dwa miesiące uczestnicy opracowywać będą wybrane przez siebie zagadnienia, 
porównywać procesy demograficzne zachodzące w poszczególnych województwach, badać 
struktury społeczno-ekonomiczne gospodarstw domowych uczniów swojej szkoły, 
analizować zwyczaje oraz zainteresowania znajomych i rodzin, badać struktury społeczno-
gospodarcze regionu oraz analizować tendencje zachodzące w gospodarce.  

Etap drugi odbędzie się jednocześnie w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji 
w Zamościu, Urzędzie Statystycznym w Lublinie oraz jego oddziale w Białej Podlaskiej 
i polegał będzie na rozwiązaniu przez zespoły testu z wiedzy statystycznej i demograficznej. 

 Najlepsze zespoły zostaną zakwalifikowane do rozgrywki finałowej, która będzie polegać na 
zespołowym rozwiązaniu przygotowanych zadań i odpowiedzi na pytania z wiedzy 
statystyczno-demograficznej.  

Do konkursu dopuszczone zostaną trzyosobowe zespoły (pracujące pod opieką nauczyciela), 
które w odpowiednim terminie dostarczą do organizatora wypełnione i podpisane formularze 
zgłoszeniowe. Z jednej szkoły mogą zostać zgłoszone maksymalnie trzy zespoły, zatem 
w przypadku większej ilości chętnych uczniów, szkoły we własnym zakresie przeprowadzać 
będą eliminacje.  

Dla najlepszych zespołów przewidziano bardzo atrakcyjne nagrody, wśród nich m.in. 
Netbooki, wieże HiFi i odtwarzacze MP4. Nagrody otrzyma indywidualnie każdy członek 
zwycięskiego zespołu. 

Wszelkie informacje o II Lubelskim Konkursie Statystyczno-Demograficznym Sigma 
Kwadrat, szczegółowy harmonogram, regulamin i zadania pierwszego etapu dostępne są na 
stronie internetowej konkursu pod adresem: http://sigma.wszia.edu.pl. 


