
 

KLASA II po SP                             LUTY 

    

Rynek finansowy:  
pieniądz i jego obieg, instytucje rynku finansowego, formy inwestowania, bank centralny  
i polityka pieniężna, bankowość komercyjna i spółdzielcza, podatki, ubezpieczenia, umowy 
bankowe i ubezpieczeniowe, ochrona klienta usług finansowych, etyka w finansach.  

Uczeń: 
— rozróżnia formy oszczędzania i inwestowania, ocenia je z punktu widzenia ryzyka  
i przewidywanych zysków oraz przeprowadza symulowaną inwestycję w wybrana formę; 
— charakteryzuje instytucje rynku finansowego w Polsce  (NBP, KNF, Rzecznik Finansowy, 
GPW, banki komercyjne i spółdzielcze, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, UFG). 

1. Sprawdź  kurs złotego do euro dziś miesiąc temu i rok temu. Ile można byłoby zarobić 
lub stracić, inwestując na rynku walutowym 1000 zł? Wykonaj takie obliczenia także  
w odniesieniu do innych walut (dolara franka szwajcarskiego) oraz złota. 
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PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dzisiaj Miesiąc temu Rok temu

Kurs złotego do euro

OBLICZENIA

Kurs złotego do dolara

OBLICZENIA

Kurs złotego do franka 
szwajcarskiego

OBLICZENIA

Kurs złotego do złota

OBLICZENIA



2. Uporządkuj wzrastająco wymienione niżej aktywa według:  płynności stopy zwrotu, 
bezpieczeństwa. 

Aktywa: obligacje rządowe obligacje korporacyjne, lokaty bankowe, złoto, obraz Jana  
Kowalskiego, dolary, auto z 1920, domek na działce. 

3. Znajdź w Internecie odpowiednie dane i oblicz która decyzja przyniosłaby Tomkowi 
największy zysk, gdyby teraz chciał podjąć zainwestowane przed rokiem 1000 zł.  
Przedstaw zysk w % bądź w złotych. Informacje należy wpisać w tabelę poniżej. 

Następnie odpowiedz na pytania:  
a. Która inwestycja była najbardziej zyskowna? Dlaczego? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
b. Która inwestycja przyniosła stratę? Czy można było zakładać, że wiązała się ona z takim  
ryzykiem i dlaczego? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Biorąc pod uwagę rentowność w ubiegłym roku i szacowane ryzyko, który sposób polecasz 
w przyszłości. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Kryterium Aktywa

płynność

stopa zwrotu

bezpieczeństwo



5. Wyjaśnij, czym różni się oszczędzanie od inwestowania. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Nazwa inwestycji Obliczenia Zysk w % lub zł.

Lokata bankowa

Słoik

Złoto

Waluta obca (euro)

Jednostki funduszu inwesty-
cyjnego (którego?)


