
§ 8 

WYMAGANA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI 

1.   

Zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych obejmuje wiedzę 

i umiejętności praktyczne omówione we wskazanej w regulaminie literaturze 

podstawowej i materiałach uzupełniających, a w szczególności: 

1.       Praca i przedsiębiorczość. Uczeń: 

a.      wyjaśnia na przykładach z życia własnej rodziny i miejscowości, w jaki sposób 

praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych; 

b.      przedstawia cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego;; 

c.      stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalenie celu, 

planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena efektów). 

2.      Gospodarka rynkowa. Uczeń: 

a.      przedstawia podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, 

państwo) i związki między nimi; 

b.      podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; stosuje 

zasady racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do własnych zasobów (np. 

czasu, pieniędzy); 

c.      charakteryzuje gospodarkę rynkową (prywatna własność, swoboda 

gospodarowania, konkurencja, dążenie do zysku, przedsiębiorczość); 

d.      wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz ceny jako regulatora rynku; 

analizuje rynek wybranego produktu i wybranej usługi. 

3.      Gospodarstwo domowe. Uczeń: 

a.      wyjaśnia na przykładach, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe; 

b.      wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego; układa jego 

budżet; 



c.      przygotowuje budżet konkretnego przedsięwzięcia z życia ucznia, klasy, szkoły; 

rozważa wydatki i źródła ich finansowania; 

d.      wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić. 

4.      Pieniądz i banki. Uczeń: 

a.      przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej; 

b.      wyjaśnia, czym zajmują się: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów 

wartościowych 

c.      wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, 

kredyty,  fundusze  inwestycyjne);  wyjaśnia,  na  czym  polega  oszczędzanie 

i inwestowanie. 

5.      Gospodarka w skali państwa. Uczeń: 

a.      wyjaśnia terminy: produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy, inflacja, recesja; 

interpretuje dane statystyczne na ten temat; 

b.      wymienia  najważniejsze dochody i wydatki państwa; wyjaśnia, co to jest 

budżet państwa; 

c.      przedstawia  główne rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT) 

6.      Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. Uczeń: 

a.      wyjaśnia,  na  czym  polega  prowadzenie  indywidualnej  działalności 

gospodarczej; 

b.      wyjaśnia,  jak  działa  przedsiębiorstwo,  i  oblicza  na  prostym  przykładzie 

przychód, koszty, dochód i zysk; 

c.      wskazuje  główne elementy działań marketingowych (produkt, cena, miejsce, 

promocja) i wyjaśnia na przykładach ich znaczenie dla przedsiębiorstwa 

i konsumentów; 

 

 

 



2.   

Literatura podstawowa: 

1.      „Świat pieniądza”, Anna Czepiel / Mateusz Guzikowski / Katarzyna 

Krzanowska / Katarzyna Michalska / Dominka Pawłowska / Marek Tatała, 

Fundacja Świat Pieniądza; 

2.      „Ekonomia. To, o czym dorośli Ci nie mówią”, Boguś Janiszewski, Publicat 

3.      Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, część 2 , rozdziały XI i 

XII 

Materiały uzupełniające: 

1.      NBPortal.pl zakładka 

„Prezentacje” http://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje; 

2.      Magazyn Młodego Menedżera „Ekonopedia” http://www.ekonopedia.pl/ 
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