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Czas trwania: 90 minut
Metoda: gra dydaktyczna, pogadanka
Materiały:

• po 3 jednakowe karty produktów dla uczniów 
(wzór kart - materiał pomocniczy 1.1),

• tabele do szacowania wartości dóbr (materiał 
pomocniczy 1.2), 

• kopie sztucznego pieniądza w dowolnej liczbie 
przekraczającej znacznie liczbę uczestników.
(materiał pomocniczy 1.3).

Ćwiczenie 1
Barter - gospodarka bez pieniądza

1 Poproś uczniów, by wyobrazili sobie kraj, 
w którym nie używa się pieniędzy. Zapytaj, 

co może się wydarzyć. Jakie problemy mogłyby 
wystąpić? Jakich instytucji nie ma? Jak ludzie dostają 
to, co jest im potrzebne? Ochotnik lub prowadzący 
zapisuje na tablicy najciekawsze pomysły uczniów 
(np. nie byłoby banków, kas, kantorów, nie wiadomo 
byłoby, ile warte są poszczególne dobra i usługi, 
byłby kłopot z oszczędzaniem itp.).

2 Powiedz uczniom, że będą uczestniczyli 
w prostej grze, przedstawiającej gospodarkę 

bez pieniądza. Potem ustalą, co to jest pieniądz. 
Ustalcie nazwę waszego klasowego kraju – 
gospodarki bez pieniądza.

3 Rozdaj każdemu uczniowi po 3 jednakowe 
karty (materiał pomocniczy 1.1), 

przedstawiające różne produkty. Powiedz uczniom, 
by nie pokazywali innym , jakie dobra posiadają. 
Powiedz też, aby wyobrazili sobie, że każdy z nich 
jest producentem tych dóbr.

4 Spytaj uczniów, jakie mają produkty. Zapisz 
wyraźnie ich nazwy na tablicy, aby uczniowie 

widzieli, jakie produkty zostały wytworzone 
(a w rzeczywistości wylosowane) w ich klasowej 
gospodarce.

5 Wytłumacz, że nazwy towarów z kart 
oznaczają to, że uczniowie są producentami 

tych produktów. Każdy z uczniów jako producent 
danego dobra po zaspokojeniu własnych potrzeb 
ma nadwyżki produkcji (czyli wylosowane karty) i je 
może wymienić. Powiedz, że taki sposób wymiany 
nosi nazwę „barter”.

6 Poproś uczniów, żeby wybrali teraz po 
3 produkty ze sporządzonej wcześniej na 

tablicy listy, tj. towary, które chcieliby zdobyć 
spośród dóbr obecnych w klasowej gospodarce. 
Powiedz, że jedynym sposobem ich uzyskania jest 
dokonanie wymiany „towar za towar” z innymi 
osobami. 

7 Ogłoś rozpoczęcie gry. Zostaw uczniom około 
10-15 minut na dokonanie wymiany. Staraj się 

nie ingerować w to, co dzieje się w gospodarce.

8 Po upływie wyznaczonego czasu poproś 
uczniów, by usiedli. Zapytaj:

• Kto zdobył produkty, na których mu zależało? Ile?
• W jaki sposób uczniowie osiągnęli swoje cele 

i zdobyli produkty?
• Czy to było łatwe, czy też zetknęli się z jakimiś 

trudnościami?

D obra praktyka: Można zorganizować mini-konkurs na nazwę państwa – gospodarki bez pieniądza oraz 
obowiązującego w ćwiczeniu sztucznego pieniądza (np. dukaty od nazwy starych monet, kaski od 
słowa „kasa”, podkówki od nazwy miejscowości itd.) – to działanie pozwoli na „odcięcie się” od obecnie 

obowiązującego w naszym kraju środka płatniczego.

W tej części ćwiczenia, która dotyczy szacowania wartości dóbr, polecamy przygotowanie prawdziwych produktów 
(np. marchewki) lub ich symboli (np. figurki zwierząt).
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9 Wysłuchajcie wspólnie relacji uczniów. Możesz 
wysłuchać ochotników lub poprosić kolejno 

uczniów, by opowiedzieli, jak przebiegała wymiana.

10 Zbierz karty z towarami od uczniów. Podziel 
uczniów na kilka grup (4-6 osób). Każdej 

z nich rozdaj przygotowane wcześniej przedmioty 
(około czterech) – każdej z grup taki sam zestaw, 
np.: butelka wody, kamień, haczyk wędkarski, figurki 
zwierząt hodowlanych, marchew, bułka, sól itd. 
Ważne jest, by przedmioty te były niespodzianką 
dla uczniów (np. mogą być zapakowane w pudełko 
nieprzezroczyste). Poproś uczniów, aby nazwali 
dobra, które otrzymali. Zapisz ich nazwy na tablicy.

11 Poproś uczniów o wypełnienie materiału 
pomocniczego 1.2. Uczniowie mają za zadanie 

w grupach oszacować wartość poszczególnych dóbr 
w przeliczeniu na inne dobra. Przykładowo mają 
oszacować, ile marchewek jest wart litr wody, ile 
haczyków wędkarskich potrzeba, by była to wartość 
krowy itd. Daj uczniom kilka minut za zastanowienie 
się. Poproś uczniów o przedstawienie ich propozycji. 
Jest to zadanie trudne, odpowiedzi w poszczególnych 
grupach będą inne. Pokazuje to, jak trudno jest 
funkcjonować w gospodarce opartej na barterze.

12 Opowiedz, że barter wymusza konieczność 
wystąpienia podwójnej zbieżności zapo-

trzebowania, który utrudnia fakt, że różne produkty 
są inaczej pożądane przez społeczeństwo. Problema-
tyczne jest też ustalenie kursu wymiany i ich mno-
gość, która wynika z mnogości dostępnych na rynku 
produktów. Przy założeniu, że w gospodarce są dwa 
dobra, występuje jeden kurs wymiany. Przykładowo 
przy czterech liczba kursów wynosi 6, przy ośmiu 
– wynosi już 28. Handel barterowy jest utrudniony 
z uwagi na możliwość psucia się dobra (sól), utrudnio-
ną podzielność (jak wymienić jeden haczyk na trzodę 
chlewną), poręczność (jak przenosić worki soli?) itd.

13 Podsumowując wypowiedzi poszczegól-
nych uczniów zwracaj uwagę na nastę-

pujące fakty:

• W gospodarce barterowej każdy konsument 
musi być równocześnie wytwórcą dóbr, 
wyprodukować nadwyżkę i samodzielnie 
sprzedać ją na rynku.

• Wymiana towar za towar wymaga, by 
sprzedający spotkał osobę, która ma 
produkt, jaki chce uzyskać. Ale ta osoba musi 
potrzebować i chcieć zakupić dobro, którym 
dysponuje druga strona. Inaczej wymiana 
nie jest możliwa („podwójna zbieżność 
zapotrzebowania”).

• Wymiana jest czasochłonna – znalezienie 
odpowiedniej osoby, która ma towar 
i w dodatku chce go wymienić z nami, wymaga 
wielu poszukiwań. Marnujemy w ten sposób 
czas, który producent mógłby przeznaczyć 
np. na dodatkową produkcję (gospodarka 
barterowa jest gospodarką, w której pojawia 
się marnotrawstwo – czasu, zasobów, w tym 
pracy).

• Nie wszystkie produkty znajdują kupujących, 
producenci zostają z niesprzedanym towarem 
(marnotrawstwo, straty).

• Czasem trzeba wymienić nasz produkt na 
inny, którego chce osoba posiadająca produkt, 
który chcemy zdobyć. Dopiero potem można 
dokonać wymiany (wymiana jest kosztowna, 
wymaga wielu transakcji).

• Ustalenie wartości (ceny) towarów w gospodar-
ce barterowej jest trudne – nie wiadomo, ile jest 
wart jeden towar w przeliczeniu na inne dobra.
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14 Powiedz uczniom, że wprowadzisz teraz 
do gospodarki pieniądz. Rozdaj każdemu 

uczniowi dowolne nieduże sumy w sztucznym 
pieniądzu (materiał pomocniczy 1.3). Każdy z uczniów 
może dostać tę samą sumę (plus: sprawiedliwość 
podczas wymiany w kolejnej turze ćwiczenia) albo 
różne kwoty (plus: realia w gospodarce są takie, 
że każdy z uczestników rynku cechuje się różnym 
poziomem bogactwa).

15 Rozdaj uczniom ponownie dobra, którymi 
będą handlować - po 3 sztuki tego samego 

dobra dla ucznia, przy czym uczniowie powinni 
dostać inne dobra niż we wcześniejszej rundzie.

16 Wyjaśnij, że druga runda gry toczy się 
na tych samych zasadach co pierwsza – 

uczniowie wybierają 3 produkty, które chcą kupić 
(spośród tych, które zostały zapisane na tablicy). 
Następnie prowadzą wymianę dób, ale tym razem 
mogą wykorzystać także pieniądze. Wyznacz czas 
trwania rundy (7-10 minut).

17 Po zakończeniu drugiej rundy powtórz 
pytania:

• Kto zdobył produkty, na których mu zależało?
• W jaki sposób uczniowie osiągnęli swoje cele 

i zdobyli produkty?
• Czy to było łatwe, czy też zetknęli się z jakimiś 

trudnościami?

18 Uczniowie w grupach trzy-
czteroosobowych zastawiają się, jak 

wprowadzenie pieniądza ułatwiło handel. Jaką 
rolę pełni pieniądz w gospodarce? Daj uczniom 
2-3 minuty, aby uczniowie mogli przedyskutować 
problem w grupach, potem poproś o odpowiedzi.

19 Postaw następnie przed sobą 
przygotowaną dużą butelkę wody. 

Przygotuj wcześniej etykietę przyklejoną do butelki 
(lub wyraźny napis flamastrem napis na butelce): 

„Zdrowa, świeża woda w promocyjnej cenie: 
200 zł”. Zapytaj uczniów, kto jest zainteresowany 
kupnem. Uczniowie zareagują na tą propozycję 
najprawdopodobniej stwierdzeniem, że nie są 
zainteresowani. Zaproponuj następnie cenę 
o połowę mniejszą (przekreśl cenę na butelce bądź 
etykiecie). Następnie znowu obniż nieco cenę.

20 Kiedy cena będzie już dość niska, poproś 
uczniów, żeby wyobrazili sobie, że są na 

rozległej pustyni. Woda im się kończy, a do przejścia 
mają jeszcze kilkaset kilometrów. W portfelu 
posiadają znaczną gotówkę, np. 800 zł. Zapytaj 
teraz, ile uczniowie w takiej sytuacji byliby skłonni 
zapłacić za butelkę – bez niej prawdopodobniej 
nie przeżyją. Będzie to prawdopodobnie cena dużo 
wyższa niż obecna cena rynkowa butelki wody (i ta 
proponowana przez prowadzącego), a może za 
butelkę wody oddadzą cały portfel z zawartością. 
Zapytaj, czemu uczniowie byli skłonni wydać na 
wodę raz mniej, a raz więcej. Zwróć uwagę, że cena 
wielu dóbr zależy od potrzeb ludzi, od mody itp. – 
to ludzie jako konsumenci kształtują subiektywnie 
wartość dobra wymienioną w pieniądzu.

21 Zapytaj uczniów, czy zastanawiali się 
kiedyś, dlaczego ceny poszczególnych 

dóbr są takie, a nie inne. Skąd się bierze wartość 
tych dóbr? Posłuchaj wypowiedzi uczniów.

22 Zapytaj uczniów, ile wart jest dla nich 
kamień. A ile diament czy inny kamień 

szlachetny? Czy wobec tego będąc na pustyni 
wymieniliby cenny diament, który posiadają (np. 
w pierścionku) na dużą butelkę wody? Wytłumacz, że 
człowiek rezygnuje zwykle z najmniej cenionego przez 
siebie dobra – dobra o najmniejszej użyteczności. 
Wartości nie możemy mierzyć, ani porównywać – 
możemy tylko przypisać im rangi. Zatem możemy 
wyciągnąć wniosek, iż nie istnieje żadna obiektywna 
miara wartości. Ceny w gospodarce są kształtowane 
na bazie oczekiwań kupujących i sprzedających 
(możesz tu nawiązać do ćwiczenia „Rynek jabłek”).



23 Omów z uczniami najważniejsze funkcje 
pieniądza. Zapisz informacje na tablicy 

lub kartce papieru. Wyjaśnij, który środek wymiany 
(w kontekście barteru) jest wygodniejszy?

• Ten, który nie psuje się z czasem [jak długo 
przetrwają łatwo psujące się owoce?].

• Ten, który jest poręczny [czy transport krowy 
albo worków soli jest poręczny?].

• Ten, który jest jednorodny [chudy wielbłąd dwu-
garbny, czy gruby wielbłąd jednogarbny – co lep-
sze?].

• Ten, który jest podzielny [czy można wymienić 
się na część prosiaka nie zabijając go?]. 

24 Wyjaśnij,  
że pieniądz jest:

• środkiem wymiany - ułatwia wymianę dóbr i usług,
• miernikiem wartości - pozwala na określenie cen 

dóbr i usług,
• środkiem przechowywania wartości 

(tezauryzacji) - umożliwia oszczędzanie.

Podaj definicję pieniądza: „Pieniądz jest prawnie 
określonym, powszechnie akceptowanym środkiem 
płatniczym, który może wyrażać, przechowywać, 
przekazywać wartość dóbr i usług i którego wartość 
powinna być ściśle związana z wartością produkcji 
wytworzonej na obszarze danego kraju”.

25 Przedstaw też 
cechy pieniądza:

• trwałość – to zdolność do utrzymania wartości 
niezmiennej w czasie,

• zastępowalność – oznacza to, że pieniądz jest 
jednostką wartości wzajemnie wymienialną na 
wszystkie towary,

• rzadkość - jest to gwarancja realnej wartości 
pieniądza,

• podzielność – pozwala ona na podział jednostki 
pieniądza na mniejsze jednostki.

26 Na podsumowanie przedstaw historię 
pieniądza. Wyjaśnij, iż pieniądz 

przybierał następujące formy:

• pieniądz towarowy - różnorodne towary, 
zależnie od kultury (sól, herbata, muszelki, 
bursztyn, jedwab, sztuka bydła, tytoń, nawet 
haczyki wędkarskie);

• pieniądz metalowy - mały kawałek kruszcu 
równoważył wartość wielokrotnie większych 
towarów powszechnego użytku;

• pieniądz monetarny - oparty na złocie, srebrze 
i miedzi, a wartość monety była równa wartości 
zawartego w nich metalu;

• kwity depozytowe - początek nowej, papierowej 
formy pieniądza;

• pieniądz papierowy - obecnie najbardziej 
widoczna forma pieniądza;

• pieniądz elektroniczny - pierwsze karty 
płatnicze pojawiły się w Stanach Zjednoczonych 
już na początku XX wieku, obecnie – przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii – 
bankowość staje się w pełni mobilna. Coraz 
większa liczba banków posiada mniej lub 
bardziej rozbudowaną bankowość mobilną, co 
oznacza, iż ich klienci mają „bank w telefonie” 
– mają dostęp do rachunków i produktów 
bankowych w telefonie komórkowym, 
posiadając aplikacje w swoim.

27 Powiedz, iż więcej na temat 
nowoczesnych usług bankowych 

(w tym skierowanych do młodzieży) usłyszycie 
najprawdopodobniej na wycieczce do oddziału 
banku.
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1 Tematem ćwiczenia jest przedstawienie 
zagadnień związanych z podstawowym 

produktem bankowym - kontem osobistym. 
Uczestnicy w zespołach przygotują i przedstawią 
scenki, w których bankowcy będą zachęcać 
klientów do założenia konta osobistego.

2 W zależności od tego, czy uczniowie 
odwiedzili lokalny bank, czy też nie mieli 

takiej okazji - inne będzie źródło informacji, na 
podstawie których pracować będą uczestnicy. 
Mogą wykorzystać:

• ulotki, które otrzymali w czasie wizyty 
w oddziale banku,

• informacje ze stron internetowych banków (jeśli 
mają dostęp do komputerów i Internetu),

• materiał pomocniczy 3.1 – teksty o koncie 
osobistym.

3 Podziel uczniów na zespoły i rozdaj im (lub 
przedstaw) instrukcję do zadania (materiał 

pomocniczy 3.2). Poproś przedstawicieli grup, by 
wylosowali, którego „klienta” będą obsługiwać 
bankowcy:

• Grupa nr 1 – emeryta,
• Grupa nr 2 – kobietę, która podjęła pierwszą pracę,
• Grupa nr 3 – 15-letnią dziewczynę,
• Grupa nr 4 – pracownika firmy budowlanej.

4 Poleć, by zespoły wybrały osoby, które 
odegrają rolę bankowców (jedna-dwie 

osoby) oraz rolę klienta (jedna, ewentualnie dwie 
osoby, np. emeryt z żoną). 

5 Członkowie zespołów wspólnie przygotują 
argumenty, które zachęcą klienta do 

założenia konta w banku (bankowcy) oraz tematy 
do poruszenia podczas rozmowy (klienci). Na 
przygotowanie scenek zespoły mają około 30 
minut. Mogą też – jeśli zespół uzna za konieczne 
– opracować dodatkowe materiały (np. wymyśleć 
nazwę banku, przygotować notatki dla bankowców, 
ulotki dla klientów, wzór umowy itd.).

6 Następnie zespoły kolejno przedstawiają 
scenki na forum. Wybierzcie najciekawsze 

scenki, w których bankowcy użyli najbardziej 
przekonujących argumentów za założeniem konta.

7 Ostatnim etapem ćwiczenia jest rozsypanka 
(materiał pomocniczy 3.3) sprawdzająca 

znajomość pojęć związanych z bankiem. Każdy 
zespół otrzyma w kopercie elementy układanki. 
Zespoły zestawiają pojęcia i definicje łącząc karty 
w pary. Ćwiczenie trwa około 10-20 minut. Wygrywa 
zespół, który najszybciej poprawnie ułoży 
rozsypankę. Podobnie jak w innych ćwiczeniach 
możesz powołać komisję, która sprawdzi 
poprawność rozwiązań.

Dobre praktyki:
Przygotuj wcześniej materiały na temat produktów 
bankowych, w szczególności konta osobistego (ulotki, 
wycinki ogłoszeń, wydruki z Internetu itd.).

Ułożenie kart: 
A9, B2, C20, D18, E1, F13, G19, H8, I5, J11, K15, L3, Ł14, 
M4, N6, O16, P7, R10, S12, T17

Czas trwania: 90 minut

Metody: inscenizacja (odgrywanie scenek), 
rozsypanka

Materiały: 
• Ulotki i inne materiały lokalnego banku na temat 

kont osobistych, strony internetowe dowolnych 
banków, teksty o koncie osobistym (materiał 
pomocniczy nr 3.1) dla każdej grupy i instrukcja 
do zadania (materiał pomocniczy 3.2).

• Pocięta rozsypanka (materiał pomocniczy 3.3) 
dla każdej grupy.

• Dostęp do Internetu (opcjonalnie).

Ćwiczenie 3
Mam konto w banku - co to znaczy?



1 Powiedz uczestnikom, że ocenią teraz różne pro-
dukty bankowe dla osób oszczędzających. Podziel 

ich na trzy zespoły, każdemu daj odpowiednią część ma-
teriału pomocniczego 4.1, kartkę papieru oraz pisaki.

2 Zadaniem zespołów jest przeczytanie tekstu 
o jednym z produktów (ROR, rachunek oszczęd-

nościowy, lokata terminowa). Następnie każdy zespół 
wypisuje na kartkach papieru w oddzielnych kolum-
nach argumenty „za” i „przeciw” oszczędzaniu w ta-
kiej formie (wzór – materiał pomocniczy 4.2).

3 Przedstawiciele zespołów omawiają zebrane 
argumenty związane z oszczędzaniem na 

rachunkach czy lokatach.

4 Zapytaj uczniów, od czego zależy wybór 
formy oszczędzania. Zapiszcie listę takich 

czynników. Decyzja klienta zależy od jego sytuacji 
(np. konieczność posiadania natychmiastowego 
dostępu do pieniędzy), czasu, na jakie złożone 
zostaną środki, celu oszczędzania itp. Zależy 
też od korzyści, jakie bank oferuje osobie 
oszczędzającej (odsetki, kapitalizacja odsetek). 
Podkreśl, że produkty bankowe są dopasowane 
do indywidualnych potrzeb klientów. Zanim 
podejmiemy decyzję o wyborze produktu, warto 
zaznajomić się z różnymi ofertami i dopiero 
wtedy dokonać wyboru. Bardzo ważne jest też 
zrozumienie zasad korzystania z produktów 
bankowych.

Czas trwania: 60 minut
Metoda: metoda „za i przeciw”
Materiały:

• Tekst o produktach bankowych dla 
oszczędzających (materiał pomocniczy 4.1), 

• instrukcja dla grup (materiał pomocniczy 4.2), 
• kartki papieru i pisaki dla każdej grupy.

Ćwiczenie 4
Produkty bankowe dla 
oszczędzających



1 Podziel uczestników na dwa zespoły – „klien-
tów banków” i „bankowców”.

2 Klienci banków to grupa trzy-czteroosobowa 
stanowiąca w odgrywanej scence rodzinę. Rozdaj 

tej grupie materiał pomocniczy 5.1 i materiał pomocni-
czy 5.3. Poproś tę grupę, aby przyjrzeli się ofercie banko-
wej trzech banków. Grupa ma zastanowić się wstępnie, 
oferta którego banku najbardziej im odpowiada.

3 Bankowcy tworzą trzy podgrupy. Rozdaj ban-
kowcom odpowiednie instrukcje (materiał po-

mocniczy 5.2 i materiał pomocniczy 5.3 – po jednym 
opisie oferty produktów dla jednego banku). Poproś 
bankowców, aby przygotowali w kilka minut krótką 
prezentację własnej oferty i byli gotowi opowiedzieć 
o niej klientom banku.

4 Gdy bankowcy będą gotowi, ogłoś, że banki 
mogą przyjmować klientów. Uczestnicy od-

grywający role klientów zapoznają się z ofertami 
poszczególnych banków na spotkaniach z bankow-
cami. Wybierają ofertę danego banku. Poproś grupę 
klientów o krótkie uzasadnienie.

5 Ustalcie, jakie produkty bankowe wybierają klien-
ci i jaką kwotę pieniędzy deponują na rachunku 

lub lokacie oraz czy i w jakiej kwocie korzystają z oferty 
kredytowej. Zapisz te decyzje na tablicy. Powinny być 
to kwoty realne, np. młodzież ma do dyspozycji 5000 zł.

6 Pokaż sposób obliczenia dochodów z lokaty 
na przykładzie: 

Lokujemy – kwota depozytu: 2000 zł na 3 miesiące, 
oprocentowanie 2,2% w skali roku. Jaką kwotę do-
staniemy po zapadnięciu depozytu?

Obliczenia:

Odsetki: 2000,00 zł * 0,022 * 3/12 * 0,81 (podatek 
dochodowy od odsetek z lokat bankowych) = 8,91 zł
Zwrot kapitału: 2000,00 zł 
Razem: 2000,00 zł + 8,91 zł = 2008,91 zł

7 Powiedz teraz, że dalej gra będzie trwała rok 
– w dwóch rundach po 6 miesięcy. Poproś 

uczniów, aby obliczyli w ustanowionych wcześniej 
grupach wyniki związane z wcześniejszymi decyzja-
mi klientów banków. Jakie będą odsetki od środków 
złożonej na ROR czy na lokacie po 6 miesiącach? 
Jakie będą odsetki kredytu po sześciu miesiącach? 
Pokaż na tablicy na przykładowych wartościach, jak 
należy dokonać obliczeń.

8 Możesz powtórzyć procedurę w kolejnej 
rundzie, po upływie kolejnych umownych 

6 miesięcy. Jeśli nie jest to możliwe, porozmawiaj 
z uczestnikami o przebiegu gry – np. trudnościach, 
z  jakimi się zetknęli, sposobie obliczania odse-
tek itp.

9 W okresie niskich stóp procentowych (z jakim mamy obecnie do czynienia) i przy niedużych kwotach, 
które młodzież w ćwiczeniu ma do dyspozycji różnice w ofercie banków nie przekładają się na radykalne 

różnice. Zwróć uwagę, iż sytuacja zmienia się, gdy mamy do czynienia z dużą kwotą, którą pożyczamy i mamy 
wiele lat na spłatę rat. Podaj poniższy przykład:

Czas trwania: 90 minut
Metoda: symulacja, praca w grupach
Materiały: 

• Instrukcja do zadania dla poszczególnych grup 
(materiał pomocniczy 5.1 i materiał pomocniczy 5.2), 

• karty z ofertą banków (materiał pomocniczy 5.3).,
• pisaki dla każdej z grup.

Ćwiczenie 5
Który bank wybrać - analiza oferty 
bankowej

Kredyt mieszkaniowy w zł na 30 lat, kwota 200 000 zł, 
WIBOR+2.1 pkt prowizji banku – ile wynosi rata malejąca?
 
Rata kapitałowa: 200 000/(12*30) = 555,55 zł 
Wibor 6M = 1,6%
Rata odsetkowa: 200 000*(0,016+0,021)/12 = 616,66 zł
Sumaryczna rata: 1172,22 zł

Jaka będzie rata jeśli stopy procentowe wzrosną 
o 2 pkt proc.?

Rata kapitałowa: 200 000/(12*30) = 555,55 zł
Wibor6M = 1,6% + 2 pkt proc = 3,6%
Rata odsetkowa: 200 000*(0,036+0,021)/12 = 950,00 zł
Sumaryczna rata: 1505,55 zł
Różnica: 333,00 zł miesięcznie



1 Przypomnij uczestnikom, co to są 
oszczędności. Powiedz, że stanowi je ta 

część naszych dochodów, które pozostają po 
dokonaniu zakupów i opłaceniu rachunków.

2 Wyjaśnij uczniom, że będą teraz układać 
budżet rodziny tak, by osiągnąć 

oszczędności. Wyjaśnij pojęcie 
„budżetu” jako planu finansowego 
na określony czas (tygodnia, 
miesiąca, roku), który 
obejmuje dochody i wydatki. 
Sprawdź, czy uczniowie 
wiedzą, co oznaczają 
terminy „deficyt”, 
„nadwyżka” i „równowaga 
budżetowa”.

3 Podziel uczestników 
na 4-5-osobowe 

grupy. Powiedz, że stanowią 
one rodziny, a poszczególne 
osoby odegrają role rodziców 
i dzieci. Poproś, by podzielili się 
rolami i wybrali nazwisko rodziny 
i imiona.

4 Rozdaj każdej grupie instrukcję do 
zadania (materiał pomocniczy 6.1) i poproś 

o jej przeczytanie. Następnie rozdaj materiał 
pomocniczy 6.2. Grupy zapoznają się z obecnym 
budżetem rodziny na styczeń danego roku.

5 Powiedz, że zadaniem grup jest rozwiązanie 
problemów: co zrobić, by uzyskać nadwyżkę 

budżetową w styczniu br., jak zagospodarować 
oszczędności? Wyjaśnij uczestnikom, że mogą 
obniżyć wydatki, czy zwiększyć dochody w dowolny 
sposób. Mają to być jednak działania możliwe do 

realizacji w prawdziwych warunkach. Teraz 
rozdaj materiał pomocniczy 6.3.

6 W czasie dyskusji każdy 
członek grupy odgrywa 

wyznaczoną rolę i przedsta-
wia swoje argumenty, a decy-
zje podejmuje wspólnie cała 
rodzina. Należy wskazać 
sposoby osiągnięcia nad-
wyżki oraz przeznaczenie 
oszczędności. Wyznacz czas 

na wykonanie zadania – oko-
ło 20-30 minut.

7 Uczestnicy dyskutują 
w grupach i przygotowują 

nową wersję budżetu. Zapisują dane na 
karcie papieru. Po upływie wyznaczonego 

czasu przedstawiciele grup kolejno prezentują 
budżet na forum, omawiają propozycje i podają 
uzasadnienie decyzji.

8 Omówcie rozwiązania prezentowane 
przez grupy – które z nich jest najlepiej 

uzasadnione?

Czas trwania: 60 minut
Metoda: gra dydaktyczna
Materiały:

• Instrukcja do zadania  
(materiał pomocniczy nr 6.1), 

• kartka papieru i flamastry dla każdej grupy.

Ćwiczenie 6
Budżet rodzinny

Dobre praktyki:
Zwróć uwagę na realność kwot, które uczniowie 
wykorzystują tworząc budżet rodzinny
(np. wysokość opłat za media, czy towary albo też 
wysokość wynagrodzeń uzależniona od sytuacji na
lokalnym rynku pracy).



Czas trwania: 90 minut
Metoda: plakat, krzyżówka, mini konkurs
Dla każdej grupy kopia wybranego tekstu o NBP 
(materiał pomocniczy 7.1), kopia wzoru krzyżówki 
(materiał pomocniczy 7.2), arkusze papieru i pisaki.
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Ćwiczenie 7
Rola banku centralnego w gospodarce

Dobre praktyki:
• Zwróć uwagą, aby zespoły nie podglądały prac innych 

zespołów związanych z krzyżówką.

• Sprawdź, czy krzyżówki zostały przygotowane 
prawidłowo i czy hasła zostały opracowane 
właściwie.

• Zadbaj o to, aby zespoły rozwiązywały krzyżówki 
samodzielnie (bez podpowiadanie innych zespołów, 
ściągania itd.).

1 Powiedz  uczniom,  że  za  funkcjonowanie  całego  
systemu bankowego oraz prowadzenie bieżącej 

polityki pieniężnej państwa w każdym kraju odpowiada 
bank centralny. W Polsce bankiem centralnym jest 
Narodowy Bank Polski, którego zadania są określone 
w Konstytucji RP, w ustawie o NBP i w ustawie Prawo 
bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują 
niezależność NBP od innych organów państwa.

2 Podziel uczestników na trzy zespoły. Rozdaj 
zespołom materiał pomocniczy 7.1, arkusz 

papieru i pisaki. Zespoły losują jedną z części 
tekstu, poświęconego zadaniom NBP.

3 Poproś, by każdy zespół przeczytał uważnie 
odpowiedni fragment tekstu i przygotował 

plakat, ilustrujący jedno z zadań NBP, a następnie 
przedstawił go na forum. Uczniowie mogą 
zastosować znaki graficzne, rysunki, symbole, 
krótkie teksty.

4 Przedstawiciele grup prezentują plakaty, 
krótko wyjaśniają innym uczestnikom, na 

czym polega zadanie NBP, którym się zajmowali.

5 Podsumuj główne zadania NBP. 
Konstytucyjne i ustawowe zadania NBP jako 

banku centralnego Rzeczypospolitej Polskiej.

6 Podsumuj główne zadania NBP. 
Konstytucyjne i ustawowe zadania NBP jako 

banku centralnego Rzeczypospolitej Polskiej. 

NBP jest odpowiedzialny za funkcjonowanie 
całego systemu bankowego i prowadzenie polityki 
pieniężnej, a Rada Polityki Pieniężnej określa cel 
inflacyjny. Zgodnie z art. 12 Ustawy o NBP, Rada 
Polityki Pieniężnej:

• ustala corocznie założenia polityki pieniężnej 
i przedkłada je do wiadomości Sejmowi 
równocześnie z przedłożeniem przez Radę 
Ministrów projektu ustawy budżetowej;

• składa Sejmowi sprawozdanie z wykonania 
założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy 
od zakończenia roku budżetowego;

• ustala wysokość stóp procentowych NBP;
• ustala zasady i stopy rezerwy obowiązkowej 

banków;
• określa górne granice zobowiązań wynikających 

z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów 
w zagranicznych instytucjach bankowych 
i finansowych;

• zatwierdza plan finansowy NBP oraz 
sprawozdanie z działalności NBP;

• przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP,
• ustala zasady operacji otwartego rynku.

NBP odpowiada za wartość polskiego pieniądza, 
a RPP ustala wysokość stóp procentowych (cena 
płacona za pożyczenie kapitału) w gospodarce, 
będących głównym narzędziem banku w walce 
o stabilność cen. 

NBP  jest  bankiem  emisyjnym  –  ma wyłączne prawo 
emitowania znaków pieniężnych Rzeczpospolitej 
Polskiej, czyli  banknotów i monet (monet 
powszechnego obiegu i monet kolekcjonerskich 
o niskich nakładach). Do NBP należy również 
wycofywanie z obiegu poszczególnych znaków 
pieniężnych, ustalanie zasad wymiany zużytych 
i uszkodzonych znaków pieniężnych oraz 
zatrzymywania fałszywych znaków pieniężnych. 

NBP  jest  centralnym bankiem  państwa  –   NBP 
prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, 
prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych 
instytucji państwowych, państwowych funduszy 
celowych i państwowych jednostek budżetowych 
oraz realizuje ich zlecenia płatnicze. Jednocześnie 
bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych 
osób fizycznych, lokat, nie udziela im kredytów.

NBP prowadzi działalność edukacyjną i  nformacyj-
ną, poprzez podejmowanie działań służących upo-
wszechnianiu wiedzy o zasadach funkcjonowania 



rynku finansowego, pobudzaniu postaw przedsię-
biorczych, kształtowaniu odpowiedzialności przy 
podejmowaniu decyzji finansowych, podnoszeniu 
poziomu znajomości zagadnień ekonomicznych, 
popularyzowaniu wiedzy na temat ekonomicznego 
dziedzictwa narodowego oraz promowaniu nowo-
czesnych postaw wpływających na kształtowanie 
kapitału społecznego

6 Przedstaw krótko historię bankowości 
centralnej w Polsce:

• 1790 rok – pierwszy projekt banku emisyjnego 
I Rzeczypospolitej,

• 1828 rok – utworzenie Banku Polskiego,
• 1924 rok – utworzenie Banku Polskiego SA,
• 1945 rok – powstaje Narodowy Bank Polski,
• 1988 rok – początek reformy systemu 

bankowego,
• 1997 rok – nowa Konstytucja i ustawa o NBP,
• 2004 rok – przystąpienie NBP do Europejskiego 

Systemu Banków Centralnych.

8 Podziel teraz uczestników na małe zespoły 
– 4-5-osobowe. Poproś, by każda grupa 

opracowała krzyżówkę z pojęciami związanymi 
z bankowością (materiał pomocniczy 7.2). Wyznacz 
liczbę haseł, które powinny znaleźć się w krzyżówce (5-
10 w zależności od możliwości uczniów i dostępnego 
czasu). Zostaw zespołom na to zadanie około 20 
minut. Powiedz, że każdy zespół ma przygotować 
hasła oraz układ graficzny krzyżówki nie wpisując 
do niego rozwiązań. Nie wolno informować innych 
zespołów o wynikach pracy.

9 Po upływie wyznaczonego czasu zbierz 
krzyżówki. Poproś przedstawicieli każdej 

grupy o wylosowanie jednej z krzyżówek 
z przygotowanego zestawu. Zadbaj, by żaden 
z zespołów nie otrzymał krzyżówki, którą opracował.

10 Następnie powiedz zespołom, że będą 
uczestniczyły w konkursie wiedzy 

o bankowości. W trakcie konkursu zespoły nie mogą 
korzystać z żadnych materiałów. Ogłoś rozpoczęcie 
konkursu. Grupa rozwiązuje wylosowaną 
krzyżówkę - wygrywa zespół, który najszybciej 
i poprawnie wykona zadanie. Możesz powołać 
komisję konkursową, która sprawdzi poprawność 
rozwiązań i ogłosi wyniki konkursu



U zniowie udają się do lokalnego oddziału banku. Przed wizytą przygotowują pytania, które chcą zadać 
bankowcom (np. na temat zadań banku; oprocentowania lokat czy kredytów; produktów, oferowanych 
klientom, w tym kont osobistych, oszczędnościowych, lokat – w szczególności dowiadują się, czy bank oferuje 

produkty skierowane do młodzieży, czy i w jaki sposób wykorzystuje nowoczesne technologie itp.). Pytania powinny być 
skonstruowane w sposób bezstronny, z naciskiem na zaprezentowanie rodzajów produktów finansowych i mechanizmów, 
a nie związane z ofertą konkretnego banku. Uczniowie zbierają podstawowe informacje o funkcjonowaniu banku, notują 
wiadomości. Informacje wykorzystują w trakcie zaproponowanych w scenariuszu ćwiczeń.

Przykładowe pytania:
• Co można załatwić w banku?
• Jakie są najważniejsze produkty i usługi oferowane przez bank?
• Jak założyć konto osobiste w banku?
• Jakie dokumenty są niezbędne do założenia konta, otrzymania kredytu?
• Jakie warunki trzeba spełnić, by założyć konto młodzieżowe?
• Jakie nowe technologie są wykorzystywane w banku?
• W jaki sposób funkcjonują samoobsługowe oddziały banku?
• Jak zostać pracownikiem banku?

Czas trwania: 180 minut

Metoda: praca indywidualna lub w grupach, 
wycieczka, wywiad

Ćwiczenie 8
Wizyta w lokalnym banku
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MATERIAŁY POMOCNICZE 
Moduł II: Moje finanse

Ćwiczenie 1
Barter - gospodarka bez pieniądza

Materiał pomocniczy 1.1
Karty do gry

Warzywa Warzywa Warzywa

Sól Sól Sól

Ser Ser Ser

Spodnie Spodnie Spodnie
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Kurtka Kurtka Kurtka

Cukier Cukier Cukier

Benzyna Benzyna Benzyna

Garnki Garnki Garnki

Gazety Gazety Gazety

Bilet do kina Bilet do kina Bilet do kina

Meble Meble Meble
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Chleb Chleb Chleb

Mięso Mięso Mięso

mydło mydło mydło

Mleko Mleko Mleko

Książki Książki Książki

Kawa Kawa Kawa

Buty Buty Buty
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Owoce Owoce Owoce

Dywan Dywan Dywan

Koszula Koszula Koszula

Telewizor Telewizor Telewizor

Telefon Telefon Telefon

Czekolada Czekolada Czekolada
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Materiał pomocniczy 1.2

Wartość dóbr

Waszym zadaniem będzie oszacowanie wartości poszczególnych dóbr w przeliczeniu na inne dobra. Spójrzcie 
na przedstawiony przykład:

Mamy w posiadania następujące dobra: 
• dwudziestokilogramowy worek cebuli,
• kilogram bursztynu,
• koza.

Należy zastanowić się:
• ile kilogramów bursztynu  wart jest dwudziestokilogramowy worek cebuli,
• ile kóz wart jest dwudziestokilogramowy worek cebuli,
• ile kóz wart jest kilogramów bursztynu?

Propozycja odpowiedzi podano poniżej.

Dobro 1
Nazwa:
dwudziestokilogramowy worek cebuli

Dobro 2
Nazwa:
kilogram bursztynu

Dobro 3
Nazwa:
koza

Dobro 1
Nazwa:
dwudziestokilogramowy worek marchwi

=1/1000 kilograma bursztynu = 1/10 kozy

Dobro 2
Nazwa:
kilogram bursztynu

= 30 kóz

Dobro 3
Nazwa:
koza

Wypiszcie teraz w tabeli wasze dobra oraz po kilkuminutowej rozmowie w grupie oszacujcie wartość 
poszczególnych dóbr w przeliczeniu na inne dobra.

Dobro 1
Nazwa:
____________________

Dobro 2
Nazwa:
____________________

Dobro 3
Nazwa:
____________________

Dobro 1
Nazwa:
____________________

= = = 

Dobro 2
Nazwa:
____________________

= = 

Dobro 3
Nazwa:
____________________

= 

Dobro 4
Nazwa:
____________________
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Materiał pomocniczy 1.3

Wzór szkolnego pieniądza

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1
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Ćwiczenie 3
Mam konto w banku - co to znaczy?

Materiał pomocniczy 3.1
Tekst „Co trzeba wiedzieć o kontach osobistych?”

R achunek oszczędnościowo-rozliczeniowy 
jest nazywany w skrócie ROR. Rachunek 
taki służy do przeprowadzania różnych 

operacji rozliczeniowych przez osoby fizyczne. 
Umożliwia przyjmowanie wpłat (wynagrodzenia za 
pracę, stypendium, emerytury itp.) i wydawanie 
zgromadzonych środków za pośrednictwem gotówki 
wyciągniętej bankomatu, karty płatniczej czy 
przelewów przez Internet. Za pośrednictwem ROR 
możemy zlecać przelewy czy polecenie zapłaty 
(na przykład uregulowanie opłat za elektryczność, 
telefon, wodę, gaz, spłatę rat kredytu). Pieniądze 
zgromadzone na rachunku są dostępne w każdej 
chwili. Poza tym są całkowicie bezpieczne. Banki 
komercyjne i spółdzielcze oraz kasy są objęte 
gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
– szczegóły na stronie: https://www.bfg.pl/
gwarantowanie-depozytow/podmioty-objete-
gwarancjami/. Oznacza to, że nawet w sytuacji, 
gdy bank upadnie, pieniądze z depozytów zostaną 
zwrócone (w pełnej kwocie do wysokości 100 000 
euro). Środki przechowywane na tym rachunku 
mogą być oprocentowane – ale wraz ze znacznym 
spadkiem stóp procentowych dość znacząco spadły 
oprocentowania i jest ono bardzo niskie, nawet 
0%. Klient banku musi brać pod uwagę realną 
stopę procentową rachunku (stopę procentową 
pomniejszoną o stopę inflacji). Jeżeli oprocentowanie 
ROR wynosi 0%, a stopa inflacji jest dodatnia, środki 
znajdujące się na rachunku tracą swoją wartość. 
Klient powinien zwrócić uwagę również na koszty 
prowadzenia rachunku oraz zapoznać się z tabelą 
opłat, które pobiera bank za wykonanie różnych 
czynności. Klient musi liczyć się też z koniecznością 
płacenia prowizji, która jest formą wynagrodzenia 
dla banku. Prowizje są zazwyczaj ustalane 
procentowo w stosunku do wartości usług albo 
odgórnie narzucone przez bank. Czasami okazuje 
się, że koszty prowadzenia rachunku przewyższają 
dochody z rachunku. 

Kiedy klient chce założyć rachunek, podpisuje 
z bankiem umowę. Umowa zawiera określenie 

rodzaju rachunku, czasu, na który zostaje otwarty 
oraz waluty, w której będzie prowadzony. Podaje 
wysokość oprocentowania złożonych środków 
i warunki jego zmiany, terminy kapitalizacji odsetek. 
Umowa określa też terminy realizacji zleceń 
przekazanych przez właściciela rachunku i  zakres 
odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe 
przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych. Zawiera 
wysokość odszkodowania, które zapłaciłby bank za 
przekroczenie terminów rozliczeń, zleconych przez 
właściciela rachunku. Reguluje warunki zmiany 
i rozwiązania umowy. Określa też wysokość prowizji 
i opłat za prowadzenie rachunku. 

Konto młodzieżowe to rodzaj konta osobistego 
przeznaczonego dla osób niepełnoletnich, które 
ukończyły 13 rok życia. Do założenia konta jest 
wymagana zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 
Właścicielem konta oraz karty płatniczej jest młody 
człowiek. Może on uzyskać dostęp do swojego konta 
przez Internet. Założenie konta młodzieżowego nie 
jest skomplikowane – nastolatek powinien pojawić 
się w oddziale banku z rodzicem czy opiekunem, 
musi się wylegitymować (np. mieć legitymację 
szkolną), a rodzic okazuje dowód osobisty. 

Na konto powinny wpływać pieniądze, na przykład 
wpłaty od rodziców czy krewnych, stypendium. 
Właściciel konta otrzymuje kartę płatniczą. 
Oprocentowanie konta młodzieżowego jest 
niskie, nawet 0%. Niewysokie są zwykle opłaty za 
prowadzenie konta, korzystanie z karty płatniczej, 
przelewy z konta. Czasem usługi te są całkowicie 
bezpłatne. 

Właściciel konta młodzieżowego nie może jednak 
zaciągać kredytu czy mieć na koncie debetu. Debet 
występuje, gdy z konta zostanie wypłaconych więcej 
pieniędzy niż się na nim znajduje. Bank daje wtedy 
możliwość pobierania pieniędzy, których klient nie 
posiada. Na debet na koncie młodzieżowym muszą 
zgodzić się jednak rodzice czy opiekunowie młodego 
człowieka.
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Materiał pomocniczy 3.2

Instrukcja do zadania - inscenizacji

Z adaniem waszego zespołu jest przygotowanie i 
przedstawienie scenek obsługi klienta w banku. 
W czasie scenki należy zachęcić klienta do 

założenia konta osobistego. 

Najpierw wylosujecie, jakiego klienta będziecie 
obsługiwać: 

• Grupa nr 1 – emeryta,
• Grupa nr 2 – kobietę, która podjęła pierwszą pracę ,
• Grupa nr 3 – 15-letnią dziewczynę, 
• Grupa nr 4 – pracownika firmy budowlanej. 

Wybierzcie osoby, które odegrają rolę bankowców 
(jednego lub dwóch) oraz rolę klienta (jedna, 
ewentualnie dwie osoby, np. emeryt z żoną). 

Członkowie zespołu wspólnie przygotują argumenty, 
które zachęcą klienta do założenia konta w banku. 

Wykorzystajcie wiedzę z różnych źródeł: 

• ulotki, które otrzymaliście w czasie wizyty 
w lokalnym banku, 

• informacje ze stron internetowych banków (jeśli 
macie dostęp do komputerów i Internetu), 

• materiał pomocniczy 3.1 – teksty o koncie 
osobistym. 

Możecie też, jeśli zespół uzna za konieczne opracować 
dodatkowe materiały (np. wymyśleć nazwę banku, 
przygotować notatki dla bankowców, ulotki dla 
klientów, wzór umowy itd.).

Na przygotowanie scenek macie około 30 minut. 
Potem przedstawicie je wszystkim uczestnikom zajęć.

Materiał pomocniczy 3.3

Rozsypanka

A. Instytucja finansowa, której celem jest osiąganie zysku. Pozyskuje 
depozyty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw i z tych środków udziela 
pożyczek i kredytów klientom. 

9. Bank komercyjny 

B. Część naszych dochodów, która pozostanie po dokonaniu zakupów 
i opłaceniu rachunków. 2. Oszczędności 

C. Rachunek założony poprzez zawarcie umowy pomiędzy bankiem a 
jego klientem (np. osobą fizyczną lub przedsiębiorstwem). W umowie 
bank zobowiązuje się do przechowywania środków pieniężnych klienta 
i dokonywania rozliczeń pieniężnych na jego zlecenie. 

20. Rachunek bankowy 

D. Korzystanie z usług bankowych za pośrednictwem Internetu. 18. Bankowość elektroniczna 

E. Pieniądze, które zostały powierzone bankowi przez klientów i ulokowane 
na rachunkach bankowych czy lokatach. 1. Depozyty bankowe 

F. Inaczej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (czyli tzw. ROR), służy 
do przeprowadzania rozliczeń klienta przeznaczony jedynie dla osób 
fizycznych, które mogą przekazywać na konto swoje przychody.

13. Konto osobiste 
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G. Konto osobiste, przeznaczone dla osób w wieku od 13 do 18 lat. 19. Konto młodzieżowe 

H. Elektroniczny instrument finansowy umożliwiający dokonywanie 
płatności bezgotówkowych, czyli bez użycia banknotów i monet oraz 
dający dostęp do środków finansowych zgromadzonych na rachunku 
bankowym. 

8. Karta płatnicza 

I. Konto bankowe, do którego klient ma dostęp przez Internet. 5. Konto internetowe 

J. Rodzaj karty płatniczej wydanej przez bank, który przyznaje też 
właścicielowi kredyt do określonej w umowie wysokości. 11. Karta kredytowa 

K. Urządzenie służące do wypłat gotówki z rachunku bankowego za 
pomocą karty płatniczej. Można też wydrukować potwierdzenie wypłaty 
czy sprawdzić stan konta. 

15. Bankomat 

L. Przeniesienie pieniędzy z jednego rachunku na inny, na przykład 
z konta osobistego na rachunek firmy jako płatność za zakupiony towar 
czy usługę. 

3. Przelew bankowy 

Ł. Osobisty numer, który składa się z czterech cyfr. Stanowi hasło do 
potwierdzenia dyspozycji wypłaty gotówki w bankomacie lub płatności 
w sklepie za pomocą karty płatniczej. 

14. PIN 

M. Banknoty i monety, jakie posiadamy, bez względu na miejsce 
przechowania, forma pieniądza w fizycznej postaci. 4. Gotówka 

N. Forma wynagrodzenia płaconego bankowi przez klienta za usługi 
bankowe, ustalana procentowo w stosunku do wartości usług i zapisane 
przez bank w tabeli opłat i prowizji. 

6. Prowizja 

O. Numer, który składa się z 26 cyfr – sumy kontrolnej, numerów 
jednostki oddziału banku i rachunku klienta. 16. Numer rachunku bankowego 

P. Transakcja finansowa, w której jedna strona przekazuje drugiej kwotę 
pieniężną, na przykład bank klientowi. W banku klient nie musi określić, na 
jaki cel wyda pieniądze. Zobowiązuje się do oddania pieniędzy w określonym 
terminie. Zazwyczaj jednak cel pożyczki jest w umowie precyzyjnie określony. 

7. Pożyczka 

R. Cena pożyczenia pieniądza, inaczej koszt, jaki ponosi bank, by 
pozyskać od nas pieniądze lub klient, który zaciąga kredyt w banku. 10. Odsetki 

S. Przekazanie klientowi określonej kwoty na konkretny cel i czas 
(np. zakup mieszkania, samochodu). Na podstawie umowy klient 
zobowiązuje się do spłaty w określonym czasie kwoty kredytu wraz 
z wynagrodzeniem w postaci prowizji i  odsetek. 

12. Kredyt bankowy 

T. Ulokowanie pieniędzy w banku na określony w umowie czas. Bank 
zobowiązuje się wypłacić klientowi kwotę powiększoną o odsetki na 
koniec okresu umowy. 

17. Lokata terminowa 
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Ćwiczenie 4
Produkty bankowe dla oszczędzających

Materiał pomocniczy 4.1
Tekst „Produkty dla oszczędzających”

R achunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest 
nazywany w skrócie ROR. Rachunek taki służy 
do przeprowadzania różnych operacji rozli-

czeniowych przez osoby fizyczne. Umożliwia przyj-
mowanie wpłat (wynagrodzenia za pracę, stypen-
dium, emerytury itp.) i wydawanie zgromadzonych 
środków za pośrednictwem gotówki wyciągniętej 
bankomatu, karty płatniczej czy przelewów przez 
Internet. Za pośrednictwem ROR możemy zlecać 
przelewy czy polecenie zapłaty (na przykład uregu-
lowanie opłat za elektryczność, telefon, wodę, gaz, 
spłatę rat kredytu). Pieniądze zgromadzone na ra-
chunku są dostępne w każdej chwili. Poza tym są cał-
kowicie bezpieczne. Banki komercyjne i spółdzielcze 
oraz kasy są objęte gwarancjami Bankowego Fundu-
szu Gwarancyjnego – szczegóły na stronie: https://
www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/podmioty-
-objete-gwarancjami/. Oznacza to, że nawet w sytu-
acji, gdy bank upadnie, pieniądze z depozytów zo-

staną zwrócone (w pełnej kwocie do wysokości 100 
000 euro). Środki przechowywane na tym rachunku 
mogą być oprocentowane  – ale wraz ze znacznym 
spadkiem stóp procentowych dość znacząco spadły 
oprocentowania i jest ono bardzo niskie, nawet 0%. 
Klient banku musi brać pod uwagę realną stopę pro-
centową rachunku (stopę procentową pomniejszoną 
o stopę inflacji). Jeżeli oprocentowanie ROR wynosi 
0%, a stopa inflacji jest dodatnia, środki znajdujące 
się na rachunku tracą swoją wartość. Klient powi-
nien zwrócić uwagę również na koszty prowadzenia 
rachunku oraz zapoznać się z tabelą opłat, które po-
biera bank za wykonanie różnych czynności. Klient 
musi liczyć się też z koniecznością płacenia prowizji, 
która jest formą wynagrodzenia dla banku. Prowizje 
są zazwyczaj ustalane procentowo w stosunku do 
wartości usług albo odgórnie narzucone przez bank. 
Czasami okazuje się, że koszty prowadzenia rachun-
ku przewyższają dochody z rachunku.

Część dla grupy nr 1

R achunek oszczędnościowy - to dodatkowy ra-
chunek bankowy dla osób fizycznych, na którym 
nie można wykonywać zbyt wielu operacji, lecz 

głównie wpłacać i wypłacać z niego pieniądze. Najczę-
ściej stanowi dodatkowy rachunek bankowy do ROR.

Rachunek oszczędnościowy jest stosunkowo wyżej  
oprocentowany niż ROR. Zazwyczaj odsetki są 
naliczane co miesiąc i dodawane do stanu konta 
(kapitalizowane). Osoba oszczędzająca ma łatwy 
dostęp do swoich pieniędzy. Nie musi blokować 
środków finansowych na czas, określony w umowie - 
tak jak to jest w przypadku lokaty.

Kiedy chcemy wypłacić pieniądze z lokaty wcześniej, 
tj. przed upływem terminu określonego w umowie, 
tracimy całość lub część odsetek. Natomiast z rachunku 
oszczędnościowego pieniądze można wypłacać 
w każdej dowolnej chwili, na przykład gdy zaskoczą 

nas niespodziewane wydatki. Nie tracimy wtedy 
zgromadzonych wcześniej odsetek.

Wpłaty i wypłaty z takiego rachunku są najczęściej bez-
płatne, ale niektóre banki pobierają opłaty za dokonanie 
kolejnej wypłaty w danym miesiącu. Właściciel rachun-
ku powinien więc sprawdzić, jakie są koszty wypłacania 
pieniędzy, np. pierwsza wypłata w miesiącu może być 
bezpłatna, ale od kolejnych pobierana będzie prowizja, 
która ma zniechęcać właścicieli do zbyt częstych wypłat 
i traktowania rachunku jak rachunku rozliczeniowego.

Klient zakładający rachunek oszczędnościowy podpisuje 
umowę z bankiem. Umowa zawiera zapisy określające, 
tak jak w przypadku umowy o ROR - rodzaju rachunku, 
czasu, na który zostaje otwarty oraz walutę, wysokość 
oprocentowania złożonych środków i warunki jego zmiany, 
terminy kapitalizacji odsetek, wysokość prowizji, opłat za 
prowadzenie rachunku, opłat za wypłacanie pieniędzy.

Część dla grupy nr 2
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L Lokata terminowa – depozyt bankowy, produkt 
oszczędnościowy, złożony na określony z góry 
czas. Za złożenie pieniędzy na lokacie klient 

otrzymuje wynagrodzenie w postaci odsetek. Ich 
wysokość jest zależna od oprocentowania lokaty oraz 
od częstotliwości kapitalizowania odsetek.

Właściciel lokaty podpisuje z bankiem umowę, w której 
określony jest rodzaj lokaty; czas, na jaki została 
zawarta, wysokość oprocentowania, warunki jego 
zmiany, terminy kapitalizacji odsetek. Pieniądze można 
wycofać tylko po upływie określonego w umowie 
terminu. Jeśli klient chce wycofać pieniądze wcześniej, 
traci całość lub część zgromadzonych odsetek.

Lokaty terminowe mogą być zakładane na wybrany 
okres: lokaty krótkoterminowe - do 12 miesięcy, 
długoterminowe - powyżej 12 miesięcy. Bardzo 
popularne są lokaty 3-miesięczne, 6-miesięczne, 
roczne, dwuletnie, ale istnieje możliwość założenia 
lokaty krótszej - na przykład na okres jednego miesiąca, 
a nawet jednego dnia czy tygodnia. Zakładając lokatę, 
klient musi więc zdecydować, na jak długo może 
powierzyć bankowi swoje pieniądze. Jeśli nie będzie 
potrzebował ich przez dłuższy czas, może założyć 
lokatę długoterminową. Jeśli przewiduje, że pieniądze 
będą mu wkrótce potrzebne na jakieś planowane 
wydatki - powinien założyć lokatę krótkoterminową.

Ważna dla właściciela lokaty jest kapitalizacja 
odsetek, czyli inaczej częstotliwość, z jaką dopisywane 
są odsetki do złożonych w banku oszczędności. Od 
tej łącznej sumy naliczane są z kolei dalsze odsetki. 
Im częściej bank dokonuje kapitalizacji odsetek, tym 
więcej zyskuje oszczędzający.

Oprocentowanie lokaty jest związane z długością okresu, 
na jaki złożone są pieniądze. Lokaty długoterminowe są 
zazwyczaj wyżej oprocentowane niż krótkoterminowe. 
Bank może dłużej dysponować ulokowanymi środkami 
finansowymi, a właściciel lokaty decyduje się nie 
korzystać z nich przez dłuższy czas; otrzymuje więc 
za to wyższe oprocentowanie. Większość lokat ma 
oprocentowanie stałe. Oznacza to, że przez okres trwania 
lokaty bank nie może zmienić wysokości oprocentowania, 
nawet wtedy, gdy zmieniają się stopy procentowe i stopa 
inflacji. Klient z góry zna więc wysokość dochodu z lokaty. 
Banki oferują także lokaty o oprocentowaniu zmiennym. 
Zmienia się ono zależnie od sytuacji rynkowej. Jest 
ustalane co pewien czas, przykładowo raz na kwartał 
i zależy od zmian stopy inflacji w gospodarce lub zmian 
rynkowych stóp procentowych. Jeśli stopy procentowe 
w gospodarce spadają, obniża się także oprocentowanie 
lokaty, jeśli stopy rosną - w ślad za tym rośnie również 
oprocentowanie lokaty. Klient ryzykuje, ale też może 
spodziewać się, że oprocentowanie zmienne, na które się 
zgodził, jest zazwyczaj wyższe niż oprocentowanie stałe.

Część dla grupy nr 3

Materiał pomocniczy 4.2
Instrukcja do zadania „Oceniamy produkty bankowe dla oszczędzających”

P   rzeczytajcie wspólnie tekst o jednym z pro-
duktów (ROR, rachunek oszczędnościowy, 
lokata terminowa). Wypiszcie na kartach 

papieru w oddzielnych kolumnach argumenty „za” 
i „przeciw” oszczędzaniu w takiej formie.

Po wykonaniu zadania zastanówcie się, od czego 
zależy wybór formy oszczędzania. W dalszej części 
reprezentanci grup omówią efekt waszej pracy na 
forum.

Nazwa produktu …………………..................

Czy warto oszczędzać? 

Argumenty „za” Argumenty „przeciw”
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Ćwiczenie 5
Który bank wybrać - analiza oferty bankowej

Materiał pomocniczy 5.1
Instrukcja dla klientów banków

C hcecie skorzystać z usług banku. Dysponujecie pieniędzmi, którymi będziecie gospodarować. Macie do 
wyboru trzy banki. Zapoznajcie się z ofertami produktów poszczególnych banków – kont, lokat, kredytów.

Bankowcy wyjaśnią wam za kilka minut szczegóły i podadzą dodatkowe informacje o produktach, które 
oferują.

Udajcie się do wybranego banku. Możecie założyć konto, lokatę czy zaciągnąć kredyt. Po trzech miesiącach 
otrzymacie odsetki lub zapłacicie odsetki od kredytu.

Materiał pomocniczy 5.2
Instrukcja dla bankowców

P odzielcie się na trzy podgrupy. Każda podgrupa bankowców „założy” bank - wybierze nazwę banku, 
przygotuje reklamę banku i ofertę dla klientów – np. kont, lokat, kredytów.

Następnie klienci zapoznają się z waszymi ofertami. Możecie im wyjaśnić szczegóły i podać informacje o 
produktach, jakie oferujecie. 

Przygotujcie się do obsługi waszych klientów. Możecie przygotować dokumenty według wzoru, wypłacać im 
pieniądze – na przykład odsetki od złożonych lokat. Po trzech miesiącach wypłacicie odsetki klientom, którzy 
oszczędzali w waszym banku.



55

Materiał pomocniczy 5.3
Instrukcja dla bankowców

Produkty bankowe banku 1
• Oprocentowanie środków na ROR – 0,1%
• Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym – 1,2%
• Oprocentowanie lokat 3-miesięcznych – 1,5% w skali roku
• Oprocentowanie lokat 6-miesięcznych –1,8% w skali roku
• Oprocentowanie lokat 12-miesięcznych – 2% w skali roku
• Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych – 8% w skali roku

Produkty bankowe banku 2
• Oprocentowanie środków na ROR – 0%
• Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym – 1,5%
• Oprocentowanie lokat 3-miesięcznych – 1,8% w skali roku
• Oprocentowanie lokat 6-miesięcznych – 2,1% w skali roku
• Oprocentowanie lokat 12-miesięcznych – 2,6% w skali roku
• Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych – 10% w skali roku

Produkty bankowe banku 3
• Oprocentowanie środków na ROR – 0,5%
• Oprocentowanie środków na rachunku oszczędnościowym – 1,5%
• Oprocentowanie lokat 3-miesięcznych – 1,9% w skali roku
• Oprocentowanie lokat 6-miesięcznych – 2,1% w skali roku
• Oprocentowanie lokat 12-miesięcznych – 3% w skali roku
• Oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych – 10% w skali roku
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Ćwiczenie 6
Budżet rodzinny

Materiał pomocniczy 6.1
Instrukcja do ćwiczenia

U czestnicy zostali podzieleni na zespoły. Otrzymacie karty z nazwami i wysokością różnych dochodów 
i wydatków rodziny (w tym wydatków na utrzymanie mieszkania, opłat za elektryczność, gaz itp.).

Zadaniem zespołów jest  podjęcie decyzji, jak zrównoważyć budżet, jak znaleźć oszczędności. 

Będziecie pracować w grupie, która stanowi fikcyjną rodzinę. Odegracie role rodziców i dzieci. Przydzielcie role 
osobom w grupie, wybierzcie nazwisko rodziny i imiona poszczególnych osób. Potem zapoznajcie się z budżetem 
waszej rodziny na dany miesiąc w roku.

Pamiętajcie, że:

Dochody = wydatki = równowaga budżetowa
Dochody < wydatki = deficyt budżetowy
Dochody > wydatki = nadwyżka budżetowa

Waszym zadaniem jest rozwiązanie problemów:

Co zrobić, by uzyskać nadwyżkę budżetową w styczniu br.?
Jak zagospodarować oszczędności?

Możecie obniżyć wydatki, zwiększyć dochody w dowolny sposób, ale musicie wskazać sposoby osiągnięcia 
nadwyżki oraz przeznaczenie oszczędności. Każda osoba w grupie odgrywa wyznaczoną rolę i przedstawia swoje 
argumenty, a decyzje podejmuje wspólnie cała rodzina.

Przygotujcie nową wersję budżetu, zapiszcie dane na karcie papieru. Przedstawiciel grupy zaprezentuje budżet 
na forum, omówi wasze rozwiązania.
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Materiał pomocniczy 6.2

Karta obecnych przychodów i wydatków rodziny

Budżet rodziny ………......................…………………… na styczeń ............... r.

Karta obecnych przychodów i wydatków rodziny

Dochody Wydatki 

Wynagrodzenie netto ojca - 2 000 zł
Wynagrodzenie netto matki - 2100 zł

Stypendium netto córki - 100 zł
Dochód z programu 500+ - 500 zł

Żywność - 1600 zł
Opłata za elektryczność - 250 zł

Opłata za gaz - 370 zł
Opłata za wodę - 200 zł

Abonament telefoniczny taty - 70 zł
Abonament telefoniczny syna - 30 zł
Abonament telefoniczny córki - 30 zł

Abonament telefoniczny mamy - 80 zł
Czynsz za mieszkanie - 500 zł

Opłata za Internet - 60 zł
Buty dla syna - 150 zł

Opłata za telewizję - 40 zł
Sukienka dla córki - 150 zł

Prezent urodzinowy dla syna - 100 zł
Bilety na mecz - 100 zł

Gra na konsolę – 180 zł
Benzyna do samochodu - 550 zł

Bilet autobusowy - 100 zł
Książka dla mamy - 40 zł

Gazety - 80 zł
Rata za meble - 450 zł

Kolacja w restauracji – 200 zł
Trzy wizyty w barze fast-food – 190 zł

Podatek od nieruchomości – 340 zł

Pojęcie płaca netto to wynagrodzenie wypłacane 
pracownikowi (potocznie „do ręki”) przez 
pracodawcę z tytułu wykonywanej pracy, po 
odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, 
zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń. 
To samo dotyczy stypendium (tzn. jest to wartość 
uzyskiwana po wszelkich potrąceniach).

Razem dochody Razem wydatki 

Jaką mamy obecnie sytuację w rodzinie (niepotrzebne skreślić)?
1. Nadwyżka budżetowa w wysokości  ________
2. Deficyt budżetowy w wysokości  ________
3. Równowaga budżetowa 
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Materiał pomocniczy 6.3

Karta skorygowanych  przychodów i wydatków rodziny

Budżet rodziny ………......................…………………… na styczeń ............... r.

Karta skorygowanych przychodów i wydatków rodziny

Dochody Wydatki 

Razem dochody Razem wydatki 

Jaką mamy obecnie sytuację w rodzinie (niepotrzebne skreślić)?
1. Nadwyżka budżetowa w wysokości  ________
2. Deficyt budżetowy w wysokości  ________
3. Równowaga budżetowa 

Sposoby osiągnięcia rezultatu w skorygowanym budżecie rodzinnym:

Decyzja o zagospodarowaniu ewentualnych oszczędności:

Uzasadnienie:
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Ćwiczenie 7
Rola banku centralnego w gospodarce

Materiał pomocniczy 7.1
Karty opisujące wybrane zadania NBP dla poszczególnych grup

NBP jako bank emisyjny ma wyłączne 
prawo emitowania znaków pieniężnych 
będących prawnym środkiem płatniczym 

w Polsce. Oznacza to, że jest jedyną instytucją, 
która ma prawo wprowadzania do obiegu 
złotych i groszy. Wprowadza i wycofuje z obiegu 
znaki pieniężne RP - banknoty i monety. Monety 
emitowane są w dwóch grupach. Jedną z nich 
tworzą monety powszechnego obiegu, drugą – 

monety kolekcjonerskie o niskich nakładach. NBP 
ustala wzory i wartość nominalną banknotów 
i monet. Określa też zasady wymiany zużytych 
i uszkodzonych znaków pieniężnych. Fałszywe 
znaki pieniężne są zatrzymywane bez prawa 
zwrotu ich równowartości. Kiedy Polska przyjmie 
wspólną europejską walutę, NBP będzie emitował 
tylko monety euro. Emisję banknotów euro 
organizuje Europejski Bank Centralny.

Jednym z głównych obszarów działalności NBP 
jest kształtowanie polityki pieniężnej państwa. 
Podstawowym celem polityki pieniężnej 

jest oddziaływanie na poziom podaży pieniądza 
oraz na kursy walutowe. Stabilność cen jest 
niezbędna do zbudowania trwałych fundamentów 
długofalowego wzrostu gospodarczego. Rada 
Polityki Pieniężnej określa cel inflacyjny, 
a następnie dostosowuje poziom podstawowych 
stóp procentowych NBP tak, by maksymalizować 
prawdopodobieństwo osiągnięcia tego celu. 
Od początku 2004 r. NBP realizuje ciągły cel 
inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym 
przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy. NBP 
utrzymuje poziom stóp procentowych spójny 

z realizowanym celem inflacyjnym, wpływając 
na wysokość nominalnych krótkoterminowych 
stóp procentowych rynku pieniężnego. Stopy 
procentowe mają wpływ na oprocentowanie 
kredytów i depozytów w bankach komercyjnych, 
a co za tym idzie na odsetki kredytu i wysokość 
naszych rat, popyt w gospodarce i stopę inflacji. 
Wykorzystywany przez NBP zestaw instrumentów 
polityki pieniężnej pozwala na kształtowanie 
rynkowych stóp procentowych. Instrumenty te 
obejmują:

• operacje otwartego rynku,
• rezerwę obowiązkową,
• operacje depozytowo-kredytowe.

NBP jest bankiem państwa, ponieważ 
współdziała z Radą Ministrów 
i z właściwymi organami państwa 

w realizacji polityki gospodarczej. Przekazuje 
organom państwa informacje o prowadzeniu 
polityki pieniężnej i  sytuacji w sektorze bankowym. 
Prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, 
prowadzi rachunki bankowe rządu, centralnych 
instytucji państwowych, państwowych funduszy 
celowych oraz jednostek budżetowych. Zarządza 

rezerwami dewizowymi w bezpieczne papiery 
wartościowe, lokaty w bankach o wysokiej 
ocenie wiarygodności oraz w złoto, dbając 
o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak 
priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie 
niezbędnego poziomu płynności.

NBP reprezentuje interesy państwa w międzyna-
rodowych instytucjach finansowych i bankowych.
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Materiał pomocniczy 7.2
Krzyżówka. Instrukcja dla uczniów

Opracujcie krzyżówkę dotyczącą obszaru bankowości. Prowadzący wyznaczy ilość haseł, które powinny 
znaleźć się w krzyżówce. Na karcte papieru przygotujcie hasła oraz układ graficzny krzyżówki nie wpisując 
do niego rozwiązań. Nie wolno informować innych zespołów o wynikach pracy. Na wykonanie krzyżówki 

macie 20 minut. 

Następnie oddajcie krzyżówkę prowadzącemu. Przedstawiciel każdej grupy wylosuje jedną z krzyżówek 
przygotowanych przez inne zespoły. 

Następnie będziecie uczestniczyli w konkursie wiedzy o bankowości. Po ogłoszeniu rozpoczęcia konkursu przez 
prowadzącego grupy rozwiązują otrzymane krzyżówki; nie możecie korzystać z żadnych materiałów. Wygrywa 
zespół, który najszybciej i poprawnie wykona zadanie.

Wzór krzyżówki:

Hasła:

1. Inaczej wypłata 
2. Wprowadzenie pieniądza w obieg 
3. Depozyt w banku 
4. Waluta europejska 
5. Sytuacja, gdy z danego konta wypłaconych zostanie więcej pieniędzy niż się na nim znajduje 
6. Kredytowa lub bankomatowa

W Y N A G R O D Z E N I E
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