
13.03.2020 

Dla wszystkich zainteresowanych ☺ 

 

 

Przedmiot: podstawy przedsiębiorczości 

Klasa II Bso i Bsm 

Na podstawie poniższych informacji zawartych w prezentacji i artykułach proszę sporządzić 

notatkę. 

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/rynek-kapitalowy/instrumenty-gpw 

Instrumenty Giełdy Papierów Wartościowych 

 

Jeżeli zdecydujemy się na pomnażanie naszych oszczędności, to niewątpliwie będziemy 

musieli zainteresować się Giełdą Papierów Wartościowych. Możemy po prostu zaryzykować  

https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/rynek-kapitalowy/instrumenty-gpw
https://www.nbportal.pl/wiedza/prezentacje/rynek-kapitalowy/instrumenty-gpw/instrumentygpw.html


i kupić akcje. Ale warto przemyśleć również zakup innych papierów wartościowych – obligacji, 

indeksów, instrumentów pochodnych... 

Obligacje firm - czym są i czy warto w nie inwestować? 
https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/finanse/obligacje_firm 

Co to są akcje giełdowe? 
https://www.xelion.pl/akcja 
 

__________________________________________________________________________________ 

20.03.2020 

Przedmiot – podstawy przedsiębiorczości 

Klasa II Bso/ II Bsm 

Na podstawie poniższych informacji zawartych w artykułach proszę sporządzić notatkę. 

 

Zakładamy rachunek inwestycyjny 

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/finanse/zakladamy_rachunek_inwestycyjny 

Aby inwestować na giełdzie, trzeba posiadać tzw. rachunek inwestycyjny założony u jednego z rynkowych 

brokerów – po prostu w biurze maklerskim. Być może ktoś pamięta jeszcze długie kolejki (np. przed wielkimi 

prywatyzacjami) przed biurami maklerskimi. Jednak w czasie, gdy dużej i atrakcyjnej publicznej oferty akcji 

nie ma, założenie rachunku maklerskiego powinno odbyć się bardzo szybko. Co ważne, posiadanie rachunku 

inwestycyjnego nie musi kosztować – konkurencja rynkowa spowodowała, że założenie i prowadzenie 

rachunku może być za darmo. 

Nie wszystko w  jednym koszyku 

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/finanse/nie_wszystko_w_jednym_koszyku 

Dywersyfikacja ryzyka w inwestowaniu to recepta na spokojny sen – o tej podstawowej zasadzie niekiedy 

zapominamy, zarządzając domowymi finansami. 

Pozdrawiam ☺ 

________________________________________________________________________________ 

27.03.2020 

PRZEDMIOT - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

KLASA II Bso/Bsm 

T: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/finanse/obligacje_firm
https://www.xelion.pl/akcja
https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/finanse/zakladamy_rachunek_inwestycyjny
https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/finanse/nie_wszystko_w_jednym_koszyku


Giełda 

 

Z naszego filmu dowiecie się nie tylko tego czym jest giełda, na czym polega handel papierami 

wartościowymi i czym są hossa i bessa, ale będziecie mogli również obejrzeć autentyczne 

wnętrza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zapraszamy! 

 

Korzystając ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (www.gpw.pl), 

jak również z innych źródeł odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania: 

1. Scharakteryzuj następujące wskaźniki C/Z (cena do zysku), C/WK (cena do wartości księgowej), 

stopa dywidendy. 

2. Co to jest kurs akcji? 

3. Wymień funkcje giełdy papierów wartościowych. 

4. Akcje ilu spółek było notowanych (w wybranym przez ciebie dniu) na rynku podstawowym? 

 

Pozdrawiam ☺ 

Opracowane polecenia należy przesłać do 03.04.2020 

________________________________________________________________________________ 

03.04.2020 

PRZEDMIOT - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

KLASA II Bso/Bsm 

 T: Powtórzenie wiadomości – GIEŁDA PRAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 

Zadanie 1 

a. Twoim zadaniem jest wyszukanie (zakreślenie) podanych haseł na diagramie wśród losowo 

„rozrzuconych” liter. 

 

http://www.gpw.pl/


.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powodzenia ☺ 

 

 

 

 

 

 



17.04.2020 

PRZEDMIOT - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

KLASA II Bso/Bsm 

T: Rola państwa w gospodarce. 

1. Wymień i scharakteryzuj najważniejsze zadania państwa w gospodarce rynkowej.  

2. Na podstawie aktualnych informacji dostępnych w mediach wypisz pięć najważniejszych 

problemów polskiej gospodarki. 

3. Który z problemów wypisanych w poprzednim ćwiczeniu jest, Twoim zdaniem, najważniejszy  

i jak byś go rozwiązał, gdybyś mógł podejmować decyzje w tej sprawie?  

 

https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/MDZN/Zarys%20przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci%

20podr%C4%99cznik%20(rozdzia%C5%82y%205-6)%20-

%20materia%C5%82y%20do%20zdalnego%20nauczania.pdf 

 

Proszę nie przesyłać notatek, jeśli o to nie poproszę - opracowane polecenia będą potrzebne 

do napisania testów sprawdzających bądź będą dla Państwa pomocą do rozwiązywania  

zadań. 

Pozdrawiam ☺ 

 

 

================================================================================== 

24.04.2020 

PRZEDMIOT – PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

KLASA II Bso/Bsm 

T: Finanse publiczne oraz polityka fiskalna . 

Budżet 

 

https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/MDZN/Zarys%20przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci%20podr%C4%99cznik%20(rozdzia%C5%82y%205-6)%20-%20materia%C5%82y%20do%20zdalnego%20nauczania.pdf
https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/MDZN/Zarys%20przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci%20podr%C4%99cznik%20(rozdzia%C5%82y%205-6)%20-%20materia%C5%82y%20do%20zdalnego%20nauczania.pdf
https://www.sklep.ekonomik.biz.pl/images/pliki/MDZN/Zarys%20przedsi%C4%99biorczo%C5%9Bci%20podr%C4%99cznik%20(rozdzia%C5%82y%205-6)%20-%20materia%C5%82y%20do%20zdalnego%20nauczania.pdf


Budżet państwa to jeden z najważniejszych dokumentów każdego kraju. Film zawiera 

informacje o źródła przychodów budżetu oraz o tym, jak wyglądają kategorie wydatków.  

Z prezentacji dowiesz się również, w jaki sposób powstaje ustawa budżetowa, kto ją uchwala 

a kto zatwierdza. 

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/srodki-publiczne/budzet 

Deficyt budżetowy 

 

Jak często w mediach słyszałeś o dziurach w budżecie? Nawet jeśli jest to dość oklepany 

medialnie temat to na pewno... nie jest banalny. Deficyt budżetowy jest wtedy, gdy państwo 

ma więcej wydatków niż dochodów. Czyli – mówiąc wprost – gdy zaczyna wpadać w długi. 

Wszystko o deficycie budżetowym i o tym, jaki ma on wpływ na nasze codzienne życie. 

A ponieważ nie jest to mały wpływ – sprawdź kilka konkretów. 
  

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/srodki-publiczne/deficyt-budzetowy 

  

Polityka fiskalna 

 

Ustawy się zmieniają, a podatki zostają. To odwieczne powiedzenie dotyczy nas wszystkich. 

Czy aby na pewno wszystkich? Może jednak w Polsce jest ktoś, kto nie płaci podatków? 

Sprawdź na czym polega polityka fiskalna. 

 

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/srodki-publiczne/polityka-fiskalna 

 

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/srodki-publiczne/budzet
https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/srodki-publiczne/deficyt-budzetowy
https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/srodki-publiczne/polityka-fiskalna


Dług publiczny 

 

Chyba nikt nie lubi mieć długów. Nie lubi tego też żaden kraj. Wysokość długu publicznego, 

podobnie jak PKB jest dowodem na to, czy dany kraj jest wiarygodny finansowo, czy wprost 

przeciwnie – nie warto inwestować w nim pieniędzy. 

Jeśli jakaś firma jest niewypłacalna to bankrutuje, ale czy kraj może zbankrutować? 

Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tej prezentacji. 

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/srodki-publiczne/dlug-publiczny 

 

Zadanie 1. 

Korzystając z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78 z 1997 r., poz. 

483, z późn. zm.) odpowiedz na zamieszczone poniżej pytania.  

1. Kto uchwala projekt budżetu państwa i kieruje jego wykonaniem (art. 146)? 

...................................................................................................................................................................

2. Kto przedkłada Sejmowi analizę wykonania budżetu państwa (art. 204)? 

................................................................................................................................................................... 

3. Na jakiej podstawie Rada Ministrów prowadzi gospodarkę finansową, jeżeli ustawa budżetowa 

albo ustawa o prowizorium budżetowym nie weszły w życie w dniu rozpoczęcia roku budżetowego 

(art. 219)? 

................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................

4. Kiedy Rada Ministrów powinna przedłożyć Sejmowi projekt ustawy budżetowej na rok następny 

(art.222)?...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

5. W jakim terminie Senat może uchwalić poprawki do ustawy budżetowej (art. 223)? 

................................................................................................................................................................... 

6. Czy Prezydent może nie podpisać ustawy budżetowej i przekazać ją z umotywowanym wnioskiem 

Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (art. 224)? 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

7. Co może zrobić Prezydent, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy 

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/srodki-publiczne/dlug-publiczny


budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi do podpisu (art. 225)? 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

8. Jaką rangę musi mieć akt normatywny, w którym zostają przyznane ulgi i umorzenia podatkowe 

(art. 217)? 

................................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 2. 

Odpowiedz w zeszycie przedmiotowym na zamieszczone poniżej pytania.  

1. Co to jest budżet? 

2. Wypisz w zeszycie główne grupy dochodów i wydatków budżetowych. 

3.  Jakie skutki dla gospodarki może spowodować podwyższanie podatków? 

Wydawnictwo "Ekonomik" - Jacek Musiałkiewicz  

www.ekonomik.biz.pl Materiały do zdalnego nauczania - marzec 2020. 

Pozdrawiam ☺ 


