
 

KLASA II po SP                              MAJ 

    

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: 
—analizuje zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia  
od następstw nieszczęśliwych wypadków, identyfikując wyłączenia w treści umów  
ubezpieczeniowych i przedstawiając ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; 

1. W czasie wakacji wybierasz się ze znajomymi samochodem na Słowację. Chcesz tam 
powędrować po górach i pojeździć rowerem. 

a. Jakie ubezpieczenie musisz wykupić przed wyjazdem, a które warto byłoby dodatkowo 
rozważyć? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Podaj przykłady przynajmniej 2 firm ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia tego 
typu. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. Dla wybranego ubezpieczenia porównaj 2 oferty. Która dla Ciebie byłaby korzystniejsza  
i dlaczego? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wymień rodzaje najpowszechniejszych ubezpieczeń w Polsce. Do każdego rodzaju  
wpisz po jednym przykładzie np. majątkowe – ubezpieczenie domu, itp. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dokonaj podziału ubezpieczeń na obowiązkowe i nieobowiązkowe. 

4. Ubezpieczam swój samochód.  

Wyobraź sobie, że za 5 lat uda Ci się zdobyć prawo jazdy, zarobić 5000 zł i kupić swój  
pierwszy w życiu samochód. Musisz jednak ponosić koszty jego eksploatacji, w tym  
ubezpieczenia, musisz wykupić  polisę od odpowiedzialności cywilnej (OC). Zastanawiasz  
się też nad ubezpieczeniem dobrowolnym autocasco (AC).  Zbierz kilka ofert dotyczących  
ubezpieczenia twojego samochodu. Zrób zestawienie i wybierz najkorzystniejsza dla siebie 
ofertę. 

Wypisz podstawowe informacje o swoim aucie. 

Marka …………………………………………………………………………………………………………………..………………….. 
Model …………………………………………………………………………………………………………………..…………..…….. 
Wersja …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Rok zakupu …………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Pochodzenie pojazdu ………………………………………………………………………………………………….………….. 
Rok produkcji ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Liczba miejsc ……………………………………………………………………………………………………….………………….. 
Stan pojazdu ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Miejsce garażowania …………………………………………………………………………………………………………….. 
Przebieg ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Twój wiek ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Od kiedy masz prawo jazdy …………………………………………………………………………………………………….. 
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Ubezpieczenia obowiązkowe Ubezpieczenia nieobowiązkowe



Jaka firmę wybierzesz, Twój wybór firmy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Czy 18 – letni posiadacz 20 – letniego BMW jest dobrym klientem dla towarzystwa 
ubezpieczeniowego? Odpowiedź uzasadnij. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Firma  
ubezpieczeniowa 

…………………………………

Firma  
ubezpieczeniowa 

………………………………

Firma  
ubezpieczeniowa 

…………………………..

OC

AC

Zakres

• kradzież

• uszkodzenia

Franszyza

Wysokość składki


