
 

TEMATY, PROBLEMATYKA I TERMINOLOGIA PORUSZANA NA LEKCJI 
 

I. CZŁOWIEK PRZEDSIĘBIORCZY 

Kim jest osoba 
przedsiębiorcza?  

przedsiębiorczość i jej znaczenie w gospodarce, cechy osoby przedsiębiorczej, analiza swoich mocnych 
i słabych stron 

Komunikacja 
interpersonalna 

proces komunikacji interpersonalnej, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna, bariery 
komunikacyjne, znaczenie umiejętności komunikowania się, zasady skutecznej komunikacji 

Negocjacje rodzaje negocjacji, umiejętności i cechy przydatne podczas negocjacji, zasady prowadzenia 
skutecznych negocjacji, strategia „wygrana-wygrana” w negocjacjach, błędy w prowadzeniu 
negocjacji, techniki manipulacyjne w negocjacjach i skutki ich stosowania 

II. GOSPODARKA RYNKOWA 

Gospodarka rynkowa  
Podmioty gospodarki 

cechy gospodarki nakazowo-rozdzielczej (centralnie sterowanej), cechy i zalety gospodarki rynkowej, 
podmioty gospodarki rynkowej i zachodzące między nimi zależności 

Rynek  
w gospodarce 

rynek (pojęcie), funkcje i rodzaje rynku, konkurencja i struktury rynkowe (monopol, oligopol, 
konkurencja monopolistyczna, konkurencja doskonała), negatywne skutki ograniczonej konkurencji na 
rynku 

Popyt, podaż  
i cena 

prawo popytu i prawo podaży, czynniki kształtujące wielkość popytu i wielkość podaży, równowaga 
rynkowa (przykład jej wyznaczania) 

Konsument, czyli „król 
rynku” 

konsument (pojęcie), prawa konsumenta (w tym prawa e-konsumenta), instytucje konsumenckie, 
pozasądowe metody rozwiązywania sporów konsumenckich, różnice między reklamacją a gwarancją, 
zasady składania reklamacji 

Rola państwa  
w gospodarce 

ekonomiczne funkcje państwa przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę, polityka 
gospodarcza państwa, metody przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym w gospodarce krajowej  
i światowej 

Wzrost i rozwój 
gospodarczy państwa 

wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy (pojęcia), mierniki wzrostu gospodarczego  i wskaźniki 
rozwoju gospodarczego, fazy cyklu koniunkturalnego 

Budżet państwa budżet państwa (pojęcie), funkcje budżetu państwa, zasady budżetowe, źródła dochodów budżetu 
państwa, rodzaje wydatków budżetu państwa, nadwyżka budżetowa i deficyt budżetowy oraz dług 
publiczny i ich wpływ na funkcjonowanie gospodarki 

III. FINANSE 

Pieniądz pieniądz (pojęcie), cechy (właściwości) i funkcje pieniądza, formy pieniądza i ich ewolucja, obieg 
pieniądza w gospodarce, inflacja (przyczyny, skutki, stopa inflacji, sposoby przeciwdziałania 

Instytucje rynku 
finansowego 

podział instytucji finansowych według wybranych kryteriów, charakterystyka instytucji rynku 
finansowego w Polsce, znaczenie instytucji rynku finansowego w funkcjonowaniu gospodarki 
narodowej i przedsiębiorstw oraz w życiu człowieka  

Bank centralny bank centralny i jego funkcje, polityka pieniężna banku centralnego (rodzaje, podstawowe narzędzia), 
Rada Polityki Pieniężnej, pozostałe zadania banku centralnego 

Usługi finansowe  
– konta, karty i lokaty 

rodzaje usług oferowanych przez banki i SKOK-i, konta osobiste i ich rodzaje, karty płatnicze  
i ich rodzaje, lokaty terminowe (kapitalizacja odsetek – rodzaje, obliczanie procentu od lokaty 
bankowej na konkretnym przykładzie z uwzględnieniem realnej stopy procentowej), zasady wyboru 
najlepszej lokaty, zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej 

Usługi finansowe 
 – kredyty i pożyczki 

kredyty i pożyczki (różnica między kredytem a pożyczką, rodzaje kredytów, koszty kredytu, obliczanie 
procentu od kredytu na przykładzie), kredyt konsumencki, RRSO, na co zwrócić uwagę przy wyborze 
kredytu lub pożyczki, ocena możliwości spłaty kredytu przy określonym dochodzie (zdolność 
kredytowa), analiza przykładowej umowy pożyczki gotówkowej 

Formy oszczędzania  
i inwestowania 

różnice między oszczędzaniem a inwestowaniem, formy oszczędzania, formy inwestowania, rodzaje 
papierów wartościowych (akcje, obligacje), podział akcji według różnych kryteriów, rodzaje obligacji 
skarbowych w Polsce, zalety i wady wybranych instrumentów finansowych, zróżnicowanie stopnia 
ryzyka inwestycji w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania, znaczenie korzystania  
z różnorodnych i wiarygodnych źródeł informacji przy podejmowaniu decyzji finansowych, etyka  
w finansach 

Inwestowanie  
w fundusze 

fundusze inwestycyjne (podział funduszy ze względu na sposób lokowania i poziom ryzyka, przykłady 
funduszy) i ich rola w gospodarce rynkowej, potencjalne zyski oraz ryzyko wystąpienia strat  
w zależności od rodzaju funduszu, obliczanie przewidywanego zysku z przykładowej inwestycji 

Inwestowanie na giełdzie giełda i jej rola w gospodarce rynkowej, struktura rynku kapitałowego w Polsce, mechanizm 
funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przykładzie GPW w Warszawie (rynek pierwotny, 
rynek wtórny, zlecenia, notowania ciągłe, notowania jednolite, ceduła), podstawowe wskaźniki 
giełdowe i ich znaczenie w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie działania 
podejmowane przed rozpoczęciem inwestowania na giełdzie 


