
 

KLASA II po SP                 PAŹDZIERNIK 

    

Wiedza: 
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:  
-na tle cech gospodarki nakazowo-rozdzielczej (centralnie planowanej) wykazuje zalety  
gospodarki opartej na mechanizmie rynkowym, doceniając fundamentalne wartości,  
na jakich się opiera (wolność gospodarcza, prywatna własność);  
analizuje funkcje rynku i rozróżnia rodzaje rynków;  
-charakteryzuje podmioty gospodarki rynkowej, w tym gospodarstwa domowe  
i przedsiębiorstwa, określa zależności między nimi, rozróżnia struktury rynkowe: monopol,  
oligopol, konkurencja monopolistyczna. 

1. Korzystając z poniższej tabelki, porównaj systemy ekonomiczne w różnych krajach – 
obowiązujący w USA oraz w Korei Północnej. 
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PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Porównanie systemów ekonomicznych w Polsce

USA Korea Północna

Własność 

Kto posiada środki  
produkcji i nimi zarządza?

Alokacja zasobów 

W jaki sposób zasoby  
produkcyjne są alokowane 
między ludzi i przedsiębior-
stwa?



2. Porównaj współczesny system ekonomiczny w Polsce z tym lat osiemdziesiątych? 
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Dystrybucja dóbr  i usług 
oraz programy pomocy 
społecznej 

W jaki sposób dystrybuuje 
się dobra i usługi? 

Czy istnieją programy  
opieki społecznej (ochrona 
zdrowia, system  
emerytalny itp.)

Porównanie systemów ekonomicznych w Polsce

Lata osiemdziesiąte  
i wcześniejsze

Współcześnie

Własność 

Kto posiada środki  
produkcji i nimi zarządza?

Alokacja zasobów 

W jaki sposób zasoby  
produkcyjne są alokowane 
między ludzi i przedsiębior-
stwa?

Dystrybucja dóbr  i usług 
oraz programy pomocy 
społecznej 

W jaki sposób dystrybuuje 
się dobra i usługi? 

Czy istnieją programy  
opieki społecznej  (ochrona 
zdrowia, system  
emerytalny itp.)



3. Na podstawie powyższych tabeli wskaż najważniejsze różnice miedzy gospodarką  
rynkową i centralnie planowaną? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wymień 3 filary gospodarki rynkowej. Następnie wyjaśnij, jakie znaczenie mają  
dla gospodarki rynkowej? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Wyjaśnij, co oznacza termin „niewidzialna ręka”. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Wyjaśnij, po co mierzy się PKB? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Wymień i omów czynniki produkcji. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

8. Wyjaśnij jakie czynniki decydują o bogactwie przedsiębiorstwa. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
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