
 

KLASA II po SP                         MARZEC 

    

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); 
— charakteryzuje rodzaje papierów wartościowych oraz objaśnia mechanizm inwestowania  
na giełdzie papierów wartościowych na przykładzie GPW w Warszawie; 
— dyskutuje nad wyborem funduszu inwestycyjnego, uwzględniając potencjalne zyski  
oraz ryzyko wystąpienia strat; 

1. Wpłacasz 1500 zł na lokatę kwartalną odnawialną z kapitalizacją po jej zakończeniu, 
oprocentowaną 2,5 % rocznie. Oblicz, ile będą wynosiły twoje zyski z tej lokaty  
po upływie roku. Uwzględnij opodatkowanie dochodów od oszczędności. 

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

2. Wyobraź sobie, że zakładasz lokatę w wysokość 1000 zł na okres 50 lat.  
Oprocentowanie wynosi 1,5 % rocznie, odsetki kapitalizowane są co roku. Oblicz,  
korzystając np. z arkusza kalkulacyjnego wartość lokaty (kapitał plus odsetki), jeśli: 

a. nie płaci się podatku od dochodów odsetkowych. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b. podatek od dochodów odsetkowych płaci się po 50 latach w momencie rozwiązywania  
lokaty……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c. podatek od dochodów odsetkowych płaci się corocznie w momencie kapitalizacji odsetek. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

4. Poszukaj w Internecie informacji na temat warunków uzyskania preferencyjnego  
kredytu studenckiego ( kto może się o niego ubiegać,  możliwe kwoty kredytu,  
oprocentowanie, okres spłaty kredytu  które banki udzielają kredytu studenckiego itp.). 

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

5. Sprawdź dzisiejszy indeks WIG20 na GPW  i porównaj jego poziom z tym sprzed  
tygodnia, miesiąca i roku. Koniecznie podaj daty tych notowań.  

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

6. Czy obecnie na giełdzie panuje hossa czy bessa? Sprawdź dzisiejsze notowania na GPW  
dla firmy giełdowej która ma siedzibę w Twojej okolicy. Koniecznie podaj datę kiedy  
to sprawdzałeś nazwę spółki i jej notowania. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Otrzymane na Gwiazdkę 1000 zł. Chcesz przeznaczyć na wakacje. Czy lepiej założyć 
lokatę bankową czy zainwestować na GPW? Jakie będą wady i zalety każdej z tych opcji? 

8. Czym różni się akcja od obligacji? Porównaj akcję oraz obligacje skarbową  
pod względem ryzyka oraz stopy zwrotu. 
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