
 

KLASA II po SP                        LISTOPAD 

    

Wyjaśnianie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej, powiązań między  
jej podmiotami oraz poznanie roli państwa w procesach gospodarczych. 

Treści nauczania i wymagania szczegółowe: 
Gospodarka rynkowa: przedsiębiorczość w gospodarce rynkowej, gospodarka nakazowo- 
rozdzielcza (centralnie planowana) i rynkowa, rodzaje rynków, podmioty gospodarki rynkowej, 
struktury rynkowe.  

Uczeń: 
-analizuje funkcje rynku i rozróżnia rodzaje rynków; 
wyjaśnia prawo popytu i podaży, posługując się wykresami uwzględniającymi zmianę ceny 
oraz charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż; 
-opisuje zachowania gospodarki w kolejnych fazach cyklu koniunkturalnego, charakteryzuje 
narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę oraz dyskutuje na temat metod  
przeciwdziałania zjawiskom kryzysowym w gospodarce światowej i krajowej; 
-wyróżnia podstawowe źródła wpływów i kierunki wydatków budżetu państwa oraz wyjaśnia 
wpływ deficytu budżetowego oraz długu publicznego na funkcjonowanie gospodarki. 

1.Wyjaśnij pojęcia: 
Popyt  - ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Podaż – …………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prawo popytu – …………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Prawo podaży – …………………………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Krzywa popytu - ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Krzywa podaży - ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



 
Elastyczność cenowa popytu – ……………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cena równowagi rynkowej - ………………………………………………………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Wymień i scharakteryzuj struktury rynkowe: 

3. Przygotuj zestawienie pozytywów i negatywów (dla konsumenta) monopolizacji  
następujących rynków: 
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Struktury  
rynkowe

Liczba firm na 
danym rynku

Wpływ produ-
centa na cenę

Zróżnicowanie 
produktów

Bariery wejścia 
na rynek

Monopol Jedna wielka

Duży zwłaszcza 
lidera cenowego

Duże

brak

Pozytywne skutki Negatywne skutki

Handel lekami 

Pieczywo 



4. Na stronie internetowej lub w urzędzie gminy poszukaj informacji nt. budżetu Twojej 
gminy. Wypełnij tabelki i odpowiedz na następujące pytania: 

a. Jakie są 2 główne źródła dochodów twojej gminy. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Energia elektryczna 

Paliwa samochodowe 

Dochody budżetowe Wydatki budżetowe

z tytułu mln zł Przeznaczenie mln zł

Razem Razem



b.  Jakie są 2 główne pozycei wydatków Twojej gminy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

c. Czy budżet Twojej gminy jest zrównoważony? Uzasadnij. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

d. Zaproponuj oszczędności po stronie wydatków. Jakie będą konsekwencje realizacji twoich 
pomysłów. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.Wymień i opisz narzędzia, którymi państwo oddziaływuje na gospodarkę. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Wymień i omów fazy cyklu koniunkturalnego. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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