
Podstawy przedsiębiorczości – scenariusze zajęć

Słowo wstępne
Przedsiębiorczość jest nowym przedmiotem nauczania wprowadzonym we

wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003. Specyfika tego
przedmiotu polega na tymże, oprócz nabywania wiadomości i umiejętności, uczniowie
powinni również przygotować się do aktywnego uczestniczenia wżyciu gospodarczym.
Publikacja prezentuje scenariusze zajęć edukacyjnych z wybranych zagadnień objętych
programem nauczania.

Określając cele poszczególnych zajęć lekcyjnych zwracałam szczególną uwagę na
rozumienie przez uczniów procesów gospodarczych w skali makro i mikro, na umiejętność
analizy i oceny wielkości ekonomicznych, na kształtowanie aktywnej i twórczej postawy,
jaką powinien odznaczać się współczesny człowiek. Do realizacji przyjętych celów
wybierałam aktywizujące metody nauczania: dyskusję panelową, ćwiczenia w zespołach,
studium przypadku lub metodę metaplanu.

Wśród zaproponowanych elementów bazy dydaktycznej znalazły się między innymi
komputer podłączony do internetu (wyszukiwanie aktualnych informacji dotyczących
przedmiotu), roczniki statystyczne, akty prawne (np. kodeks pracy), ustawy o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu, kodeks spółek handlowych, ustawa o działalności
gospodarczej, formularze związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej.

Opracowałam też wzory biznesplanów i foliogramy przedstawiające np. kryteria
klasyfikacji rynków, elementów marketingu, wzajemnych zależności między państwem,
przedsiębiorstwem i gospodarstwem domowym, zestawyćwiczeń i podręcznik.

Prezentując sposób realizacji wybranych tematów w scenariuszach zwracałam
szczególną uwagę na samodzielność, kreatywność inicjatywę uczniów oraz umiejętność
współpracy w zespole. Nauczyciel wskazujeźródła informacji, jest doradcą i koordynatorem
pomysłów prezentowanych przez uczniów. Natomiast uczeń interpretuje, analizuje sytuacje
problemowe oraz poszukuje pomysłów na ich rozwiązanie.

Treść scenariuszy zajęć poniżej
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Słowo wst ępne

Przedsiębiorczość jest nowym przedmiotem nauczania wprowadzonym we

wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003. Specyfika tego

przedmiotu polega na tym,że oprócz nabywania wiadomości i umiejętności, uczniowie

powinni również przygotować się do aktywnego uczestniczenia wżyciu gospodarczym.

Publikacja prezentuje scenariusze zajęć edukacyjnych z wybranych zagadnień objętych

programem nauczania.

Określając cele poszczególnych zajęć lekcyjnych zwracałam szczególną uwagę na

rozumienie przez uczniów procesów gospodarczych w skali makro i mikro, na umiejętność

analizy i oceny wielkości ekonomicznych, na kształtowanie aktywnej i twórczej postawy,

jaką powinien odznaczać się współczesny człowiek. Do realizacji przyjętych celów

wybierałam aktywizujące metody nauczania: dyskusję panelową, ćwiczenia w zespołach,

studium przypadku lub metodę metaplanu.

Wśród zaproponowanych elementów bazy dydaktycznej znalazły się między innymi

komputer podłączony do sieci Internet (wyszukiwanie aktualnych informacji dotyczących

bieżących zajęć), roczniki statystyczne, akty prawne (np. kodeks pracy), ustawy

o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, kodeks spółek handlowych, ustawa

o działalności gospodarczej, formularze związane z podejmowaniem i prowadzeniem

działalności gospodarczej.

Opracowałam też wzory biznesplanów i foliogramy przedstawiające np. kryteria

klasyfikacji rynków, elementów marketingu, wzajemnych zależności między państwem,

przedsiębiorstwem i gospodarstwem domowym, zestawyćwiczeń i podręcznik.

Prezentując sposób realizacji wybranych tematów w scenariuszach zwracałam

szczególną uwagę na samodzielność, kreatywność inicjatywę uczniów oraz umiejętność

współpracy w zespole. Nauczyciel wskazujeźródła informacji, jest doradcą i koordynatorem

pomysłów prezentowanych przez uczniów. Natomiast uczeń interpretuje, analizuje sytuacje

problemowe oraz poszukuje pomysłów na ich rozwiązanie.
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Zasady funkcjonowania mechanizmu rynkowego

CELE:
• Uczniowie znają pojęcie rynku i kryteria jego klasyfikacji
• Uczeń potrafi zaprezentować popyt i podaż w formie tabelarycznej i graficznej
• Uczeń rozumie prawa popytu i podaży oraz potrafi przedstawić graficzną interpretacją

tych praw
• Uczeń rozróżnia czynniki wpływające na rozmiary popytu i podaży
• Uczeń charakteryzuje procesy dostosowawcze jakie dokonują się w procesie wymiany

METODY:
• Wykład problemowy
• Dyskusja
• Ćwiczenia

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Foliogram przedstawiający kryteria klasyfikacji rynków
• Ćwiczenia z mikroekonomii

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nawiązanie do tematu lekcji i interpretacja przez uczniów pojęcia rynku.
2. Nauczyciel prezentuje i omawia foliogram zawierający kryteria klasyfikacji rynków.
3. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie popytu i wielkość popytu.
4. Uczniowie pracując w grupach z arkuszem pracy przedstawiają popyt na wybrane

produktu w formie graficznej.
5. Nauczyciel podsumowuje efekty pracy grupowej a uczniowie formułują prawo

popytu.
6. Uczniowie w trakcie dyskusji konferencyjnej wskazują czynniki, które wpływają na

zmiany popytu.
7. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie podaży korzystając z analogii do pojęcia popytu.
8. Uczniowie pracując z arkuszem prezentują podaż w formie graficznej i formułują

prawo podaży.
9. Uczniowie wspólnie z nauczycielem wyodrębniają czynniki wpływające na zmiany

podaży.
10. Nauczyciel przedstawia przebieg procesów dostosowawczych na rynku.
11. Uczniowie próbują określić znaczenie cen w procesie wymiany.
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Mierniki wzrostu gospodarczego

CELE:
• Uczeń rozróżnia pojęcia: wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, produkt krajowy

brutto, dochód narodowy
• Uczeń potrafi zidentyfikować czynniki wpływające na tempo wzrostu gospodarczego
• Uczeń potrafi ocenić poziom PKB przypadający na jednego mieszkańca

w poszczególnych krajach

METODY PRACY :
• Wykład problemowy
• Dyskusja konferencyjna
• Ćwiczenia indywidualne
• Praca w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• „Encyklopedia Multimedialna”
• Rocznik statystyczny

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji, a uczniowie próbują interpretować pojęcie

wzrost gospodarczy, nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów i wyjaśnia pojęcie.
2. Uczniowie korzystając z „Encyklopedii Multimedialnej” wyszukują pojęcia: produkt

krajowy brutto i dochód narodowy.
3. Nauczyciel omawia sposób wyznaczania zdefiniowanych wielkości.
4. Uczniowie korzystając z roczników statystycznych określają wartość PKB

w poszczególnych krajach i analizują wyszukane dane liczbowe.
5. Nauczyciel zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia liczby ludności w ocenie

poziomu PKB w poszczególnych krajach, a uczniowie wyznaczają wielkość produktu
krajowego brutto na jednego mieszkańca i porównują otrzymane dane liczbowe
z wyszukanymi poprzednio, a następnie formułują wnioski.

6. Uczniowie w trakcie dyskusji wskazują czynniki wpływające na tempo wzrostu
gospodarczego.

7. Na zakończenie zajęć nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów.
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Uczestnicy procesu gospodarczego

CELE:
• Uczeń wymienia podstawowe podmioty w gospodarce rynkowej oraz wyodrębnia ich

funkcje
• Uczeń zna pojęcie i podstawowe cele działania przedsiębiorstwa
• Uczeń potrafi wskazać źródła dochodów i kierunki wydatków gospodarstw domowych
• Uczeń wskazuje związki pomiędzy podmiotami gospodarki rynkowej

METODY PRACY :
• Pogadanka
• Dyskusja
• Ćwiczenia

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• foliogram przedstawiający wzajemne zależności pomiędzy państwem,

przedsiębiorstwem i gospodarstwem domowym

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Wprowadzenie do tematu zajęć przypomnienie definicji państwa znanej np.

z przedmiotu wiedza o społeczeństwie.
2. Nauczyciel prezentuje inne podmiotu powiązane z państwem w gospodarce

i formułuje temat lekcji.
3. Uczniowie starają się wskazać funkcje, jaką pełnią w gospodarce gospodarstwa

domowe.
4. Nauczyciel odwołując się do rocznika statystycznego prosi uczniów o wskazanie

źródeł dochodów gospodarstw domowych.
5. Uczniowie analizują udział poszczególnych rodzajów gospodarstw domowych

w ogólnej ich strukturze i przedstawiają swoje wnioski.
6. Następnie uczniowie w trakcie dyskusji wyodrębniają podstawowe zadania

przedsiębiorstw
7. Na zakończenie zajęć uczniowie próbują samodzielnie przedstawić schemat powiązań

pomiędzy państwem, przedsiębiorstwem i gospodarstwem domowym, a po wykonaniu
pracy nauczyciel prezentuje foliogram odzwierciedlający te powiązania.
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Giełda papierów warto ściowych

CELE:
• Uczeń zna mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych
• Uczeń zna podstawowe pojęcia związane z obrotem giełdowych
• Uczeń rozróżnia czynniki wpływające na poziom notowań giełdowych
• Uczeń potrafi interpretować informacje zawarte w komunikatach giełdowych

METODY:
• Wykład
• Pogadanka
• Ćwiczenia w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Komputer podłączony do sieci Internet
• Opublikowane w gazecie zestawienia notowań giełdowych

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Krótkie przypomnienie wiadomości dotyczących klasyfikacji papierów

wartościowych i praw wynikających z posiadania poszczególnych rodzajów walorów
oraz czynników wpływających na opłacalność inwestowania.

2. Uczniowie pracując w grupach i korzystając z podręcznika przygotowują zestawienie
pojęć związanych z funkcjonowaniem giełdy papierów wartościowych.

3. Nauczyciel prezentuje na foliogramie schemat działania Warszawskiej Giełdy
Papierów Wartościowych i omawia podstawowe wskaźniki giełdowe.

4. Uczniowie pozyskują z sieci Internet dane dotyczące aktualnych notowań giełdowych
i dokonują ich analizy zestawiając spółki, które ostatnio odnotowały największe
wzrosty i spadki obrotów.

5. Po zaprezentowaniu efektów pracy uczniów rozpoczyna się dyskusja, mająca na celu
ocenę aktualnej sytuacji panującej na giełdzie i perspektywy jej rozwoju.
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Bud żet państwa

CELE:
• Uczeń zna pojęcie budżetu państwa i tryb jego uchwalania
• Uczeń rozumie pojęcie deficytu budżetowego
• Uczeń rozróżnia funkcje budżetu państwa
• Uczeń potrafi analizować strukturę dochodów i wydatków budżetowych

METODY:
• Dyskusja konferencyjna
• Wykład problemowy
• Ćwiczenia w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Foliogram przedstawiający tryb uchwalania budżetu
• Rocznik statystyczny

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nawiązanie do tematu lekcji i przypomnienie funkcji państwa w gospodarce.
2. Uczniowie wskazują instrumenty oddziaływania państwa na gospodarkę.
3. Nauczyciel korzystając z wiedzy uczniów wyjaśnia pojęcie budżet państwa.
4. Uczniowie w trakcie dyskusji konferencyjnej próbują wyodrębnić funkcję budżetu

państwa.
5. Nauczyciel prezentuje foliogram określający tryb uchwalania budżetu państwa.
6. Uczniowie pracując w grupach dokonują analizy struktury wydatków i dochodów

budżetowych z korzystając z danych o dochodach i wydatkach budżetowych
zawartych w roczniku statystycznym, a następnie prezentują wyniki swojej pracy
(jeżeli zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej – do prezentacji wyników
można wykorzystać arkusz kalkulacyjny, np. MS EXCEL).

7. Podsumowując pracę grupową nauczyciel sygnalizuje problem deficytu budżetowego,
a uczniowie wskazują skutki tego zjawiska.

8. Nauczyciel korzystając z projektu budżetu na rok bieżący przedstawia sposoby
ograniczania deficytu budżetowego.
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Gospodarstwa domowe

CELE:
• Uczeń zna pojęcie gospodarstwa domowego
• Uczeń rozróżnia cele i funkcje gospodarstw domowych
• Uczeń rozpoznaje kryteria klasyfikacji gospodarstw domowych
• Uczeń potrafi wskazać powiązania między gospodarstwami domowymi a innymi

podmiotami, jakie występują w gospodarce

METODY:
• Wykład problemowy
• Dyskusja konferencyjna
• Ćwiczenia

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Rocznik statystyczny

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji i wyjaśnia pojęcie gospodarstwa domowego.
2. Uczniowie na bazie własnych obserwacji wyszczególniają cele działania gospodarstw

domowych
3. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów i charakteryzuje konsumpcyjną,

produkcyjną i inwestycyjną funkcje gospodarstw domowych.
4. Uczniowie korzystając z rocznika statystycznego sporządzają diagram obrazujący

strukturę gospodarstw domowych w Polsce biorąc pod uwagę podstawoweźródła ich
dochodów.

5. Nauczyciel inicjuje dyskusję dotyczącą sposobu powiązania gospodarstw domowych
z przedsiębiorstwami i państwem.

6. Na zakończenie zajęć i podsumowanie dyskusji nauczyciel prezentuje foliogram
przedstawiający zależności między podmiotami występującymi w gospodarce.
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Rynek pracy

CELE:
• Uczeń zna pojęcie rynku pracy
• Uczeń potrafi wskazać elementy rynku pracy
• Uczeń rozróżnia czynniki oddziaływujące na popyt na pracę oraz podaż pracy
• Uczeń analizuje przyczyny nierównowagi na rynku pracy

METODY:
• Pogadanka
• Dyskusja

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Podręcznik

PRZEBIEG ZAJ ĘĆ:
1. Wprowadzenie do tematu lekcji i przypomnienie pojęcia rynku i kryteriów jego

klasyfikacji.
2. Nauczyciel zwraca uwagę na specyficzny rodzaj rynku – rynek pracy i formułuje

temat zajęć.
3. Uczniowie pamiętając o podstawowych elementach rynku wskazują osoby

reprezentujące popyt na pracę, podaż pracy oraz interpretują termin cena pracy.
4. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat czynników wpływających na popyt na pracę.
5. Uczniowie przypominają czynniki od których zależy podaż i starają się wyodrębnić te,

które mają znaczenie na rynku pracy.
6. Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów i zadaje pytanie:

„Dlaczego rynek pracy jest rynkiem niezrównoważonym?”
7. Na zakończenie zajęć uczniowie pisemnie udzielają odpowiedzi na zadane pytanie.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Bezrobocie

CELE:
• Uczeń rozumie pojęcie bezrobocia, stopy bezrobocia
• Uczeń rozróżnia przyczyny bezrobocia i zjawiska im towarzyszące
• Uczeń potrafi ocenić sytuację na krajowym i lokalnym rynku pracy
• Uczeń zna społeczne i ekonomiczne skutki zjawiska bezrobocia
• Uczeń potrafi wskazać instrumenty oddziaływania państwa na rynek pracy

METODY:
• Wykład problemowy
• Dyskusja konferencyjna
• Praca w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Roczniki statystyczne
• Przepisy prawne o przeciwdziałaniu bezrobociu

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji i wykorzystuje wiadomości uczniów dotyczące

podstawowych pojęć związanych z rynkiem pracy.
2. Nauczyciel podsumowując wypowiedzi uczniów zwraca uwagę na interpretacje

terminu bezrobocia odwołując się do przepisów prawnych.
3. Uczniowie w trakcie dyskusji wskazują przyczyny bezrobocia, a nauczyciel uzupełnia

wypowiedzi uczniów i wprowadza pojęcia bezrobocia frykcyjnego, koniunkturalnego,
strukturalnego i sezonowego.

4. Nauczyciel prezentuje sposób określania poziomu bezrobocia i wyjaśnia pojęcie stopy
bezrobocia.

5. Uczniowie pracując indywidualnie z rocznikiem statystycznym wskazują
województwa o największej, najmniejszej i przeciętnej stopie bezrobocia w Polsce,
a także znajdują informacje o stopie bezrobocia w innych krajach europejskich
określając jednocześnie miejsce Polski wśród państw europejskich ze względu na
rozmiary zjawiska bezrobocia.

6. Nauczyciel inicjuje dyskusję na temat społecznych i gospodarczych skutków zjawiska
bezrobocia, uczniowie na bazie własnych obserwacji i wykorzystując wiadomości
pojawiające się w mediach wymieniają rezultaty bezrobocia.

7. Uczniowie zostają podzieleni na kilkuosobowe zespoły, każdy zespół stosując metodę
burzy mózgów opracowuje zarys programu działań mających na celu ograniczenia
bezrobocia.

8. Na zakończenie zajęć uczniowie prezentują efekty pracy grupowej.
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Prawne podstawy zatrudnienia

CELE:
• Uczeń potrafi wyodrębnić elementy umowy o pracę
• Uczeń zna rodzaje umów o pracę
• Uczeń umie wskazać wady i zalety poszczególnych rodzajów umów o pracę z punktu

widzenia pracownika i pracodawcy
• Uczeń rozróżnia sposoby rozwiązania umowy o pracę
• Uczeń zna procedurę postępowania w przypadku niezgodnego z prawem sposobu

rozwiązania umowy o pracę
• Uczeń interpretuje przepisy kodeksu pracy

METODY PRACY :
• Pogadanka
• Dyskusja problemowa
• Wykład

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Kodeks pracy
• Podręcznik

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nauczyciel nawiązuje do tematu zajęć i przypomina czynności podejmowane

w ramach aktywnego poszukiwania pracy.
2. Uczniowie prezentują krótką charakterystykę tych czynności.
3. Podsumowując wypowiedzi uczniów nauczyciel formułuje temat zajęć.
4. Uczniowie korzystając z przepisów kodeksu pracy wyodrębniają elementy umowy

o pracę i wskazują prawa i obowiązki stron wynikające z tej umowy.
5. Nauczyciel przedstawia klasyfikację umów o pracę i charakteryzuje poszczególne

rodzaje umów.
6. Uczniowie w trakcie dyskusji oceniają korzyści wynikające z zawierania

poszczególnych rodzajów umów dla pracownika i pracodawcy.
7. Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów akcentując szczególnie problem

rozwiązania umowy o pracę.
8. Uczniowie zostają podzielenie na trzy zespoły. Każdy zespół otrzymuje wyciąg

z przepisów kodeksu pracy dotyczący jednego ze sposobów rozwiązania umowy
pracę. Uczniowie interpretują przepisy i prezentują warunki rozwiązania umowy
o pracę za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia.

9. Nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczniów posługując się konkretnymi przykładami
i sygnalizuje problem sposobów dochodzenia roszczeń wynikających ze stosunku
pracy.

10. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymują do rozwiązania test dotyczący problemów
nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Aktywne formy poszukiwania pracy

CELE:
• Uczeń potrafi poszukiwać ogłoszeń o wolnych miejscach pracy we wszystkich

dostępnychźródłach
• Uczeń potrafi prawidłowo sporządzić curriculum vitae i list motywacyjny

uwzględniając specyfikę stanowiska pracy, o które się ubiega
• Uczeń potrafi merytorycznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej
• Uczeń zna zasady zachowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej

METODY PRACY :
• Praca z podręcznikiem
• Ćwiczenia techniczne
• Inscenizacja

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Podręcznik zawierający wzory listu motywacyjnego icurriculum vitae
• Zestawy pytań z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych w różnych rodzajach

firm
• Komputer podłączony do sieci Internet

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – przypomnienie zasad funkcjonowania rynku pracy.
2. Nauczyciel inicjuje dyskusję na tematźródeł informacji o wolnych miejscach pracy.
3. Uczniowie wskazują miejsca, w których można znaleźć oferty pracy, a nauczyciel

uzupełnia ich wypowiedzi wskazując adresy stron internetowych.
4. Uczniowie korzystając z komputera znajdują oferty pracy analizują oczekiwania

potencjalnych pracodawców i wymieniają dokumenty jakie powinna sporządzić osoba
ubiegająca się o pracę na danym stanowisku.

5. Nauczyciel odwołując się do treści podręcznika prezentuje wzórcurriculum vitae
i listu motywacyjnego zwracając uwagę na merytoryczną treść i formę tych
dokumentów.

6. Uczniowie sporządzają list motywacyjny icurriculum vitae w odpowiedzi na
konkretną ofertę pracy.

7. Nauczyciel nawiązując od efektów samodzielnej pracy uczniów prezentuje dalszy etap
weryfikacji kandydatów do pracy – rozmowę kwalifikacyjną.

8. Uczniowie zostają podzieleni na zespoły. Każda grupa otrzymuje zestawy pytań
z rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzonych w różnych firmach krajowych
i zagranicznych. Uczniowie tworzący grupę próbują inscenizować rozmowę
z potencjalnym pracodawcą.

9. Nauczyciel uważnie obserwuje zachowania uczniów występujących w roli
pracodawców i kandydatów do pracy a po zakończeniu inscenizacji przedstawia swoje
uwagi.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Pojęcie działalno ści gospodarczej i warunk i jej prowadzenia

CELE:
• Uczeń zna pojęcie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i przedsiębiorcy
• Uczeń potrafi wskazać warunki jakie powinien spełnić każdy przedsiębiorca
• Uczeń potrafi interpretować przepisy ustawy „Prawo o działalności gospodarczej”

METODY:
• Pogadanka
• Dyskusja
• Praca z tekstem

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Wyciąg z przepisów ustawy „Prawo o działalności gospodarczej”
• Wzory dokumentów związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej

PRZEBIEG ZAJ ĘĆ:
1. Wprowadzenie do tematu lekcji i przypomnienie podstawowych podmiotów

gospodarczych.
2. Nauczyciel odwołując się do treści ustawy wyjaśnia pojęcia: działalność gospodarcza,

przedsiębiorca, przedsiębiorstwo.
3. Uczniowie podzieleni na zespoły analizują warunki prowadzenia działalności

gospodarczej, a następnie w trakcie dyskusji dokonują ich oceny.
4. Nauczyciel prezentuje procedurę związaną z podjęciem działalności przez

indywidualnego przedsiębiorcę oraz przedstawia wzory dokumentów które należy
wypełnić przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Uczniowie korzystając z treści ustawy charakteryzują rodzaje działalności objętej
obowiązkiem uzyskania koncesji lub zezwolenia.

6. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonują krótki test sprawdzający.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Istota przedsi ębiorstwa i klasyfikacja podmiotów gospodarczych

CELE:
• Uczeń zna pojęcie przedsiębiorstwa
• Uczeń rozróżnia kryteria klasyfikacji podmiotów gospodarczych
• Uczeń wyodrębnia cechy spółek, spółdzielni i przedsiębiorstw państwowych
• Uczeń potrafi zaprezentować procedurę związaną z założeniem przedsiębiorstwa

w formie spółki

METODY:
• Wykład problemowy
• Dyskusja konferencyjna
• Praca w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Podręcznik przedstawiający różne kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw
• Wyciąg z przepisów ustawy o działalności gospodarczej
• Wybrane przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nawiązanie do tematu zajęć i interpretacja terminu przedsiębiorstwo udziałem

uczniów.
2. Uczniowie pracując w grupach analizują warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa

w świetle ustawy o działalności gospodarczej
3. Nauczyciel podsumowuje wyniki pracy grupowej i rozpoczyna się dyskusja na temat

wpływu regulacji prawnych na przedsiębiorczość
4. Nauczyciel prezentuje kryteria klasyfikacji przedsiębiorstw.
5. Uczniowie pracując w grupach z wykorzystaniem przepisów prawnych określają

procedury związane z założeniem spółek prawa cywilnego i handlowego, a następnie
przedstawiają efekty swojej pracy

6. Uczniowie w trakcie dyskusji konferencyjnej analizują czynniki wpływające na sukces
rynkowy przedsiębiorstwa działającego w różnych formach prawno–organizacyjnych.

7. Nauczyciel podsumowuje wyniki dyskusji i kończy zajęcia.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Źródła finansowania działalno ści przedsi ębiorstwa

CELE:
• Uczeń rozpoznaje metody finansowania działalności przedsiębiorstwa
• Uczeń wyodrębnia kapitały własne i obce
• Uczeń potrafi ocenić opłacalność korzystania z poszczególnychźródeł finansowania

działalności gospodarczej

METODY:
• Wykład problemowy
• Dyskusja konferencyjna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Plansze zawierające klasyfikacje kapitałów przedsiębiorstwa

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji i prezentuje foliogram zawierający klasyfikację

kapitałów ze względu na sposób dostarczaniaśrodków, czasokres finansowania oraz
źródła pochodzenia.

2. Uczniowie korzystając z wiadomości o sposobie tworzenia podmiotów gospodarczych
charakteryzują fundusze własne w wybranych rodzajach przedsiębiorstw.

3. Nauczyciel omawia rolę kredytu jako metody pozyskiwaniaśrodków do prowadzenia
działalności i inicjuje dyskusję panelową na temat czynników wpływających na
opłacalność kredytów.

4. Podsumowując dyskusję nauczyciel prezentuje foliogram obrazujący klasyfikację
kredytów ze względu na przedmiot kredytowania, czas korzystania, sposób
zabezpieczenia i sposób udzielenia.

5. Uczniowie wykorzystując wiadomości zdobyte podczas wizyty w wybranym banku
lub na jego stronie internetowej przedstawiają procedurę związaną z pozyskaniem
kredytu bankowego i wypełniają wniosek o udzielenie wybranego rodzaju kredytu.

6. Nauczyciel charakteryzuje obligacje jako alternatywne w stosunku do kredytuźródło
pozyskania kapitału.

7. Uczniowie podczas dyskusji wskazują korzyści i zagrożenia wynikające z emisji
obligacji dla emitenta i posiadacza.

8. Nauczyciel zwraca uwagę na wzrastające znaczenie leasingu w finansowaniu
działalności przedsiębiorstwa i omawia zasady jego funkcjonowania.

9. Uczniowie oceniają opłacalność korzystania z leasingu.
10. Uczniowie zostają podzieleni na kilkuosobowe zespoły, każdy zespół na zakupić

samochód (na potrzeby swojej firmy) o wartości 50.000 zł dysponując jednocześnie na
ten celśrodkami w wysokości 30.000 zł. Zadaniem zespołu jest wybór najbardziej
opłacalnej formy finansowania i uzasadnienie tego wyboru. Do dyspozycji uczniów
pozostają tabele przedstawiające oprocentowanie i prowizje banków udzielających
kredytów oraz wysokość opłat leasingowych.

11. Na zakończenie lekcji każda grupa prezentuje efekty swojej pracy.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Funkcje i elementy składowe biznes planu

CELE:
• Uczeń zna pojęcie biznes planu
• Uczeń potrafi wskazać cele sporządzania biznes planu
• Uczeń wyodrębnia elementy biznes planu
• Uczeń posiada umiejętność charakterystyki ekonomicznej wykorzystując biznes plan
• Uczeń potrafi sporządzić biznes plan w uproszczonej wersji

METODY:
• Wykład
• Pogadanka
• Dyskusja

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Wzór biznes planu

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nauczyciel wprowadza do tematu zajęć inicjując dyskusję na temat roli planowania

w podmiotach gospodarczych.
2. Podsumowując dyskusję nauczyciel wyjaśnia pojęcie biznes planu i podaje temat

lekcji.
3. Uczniowie starają się wskazać cele sporządzania biznes planu wykorzystując

wiadomości dotyczące warunków jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający
się o kredytu.

4. Uczniowie zostają podzieleni na zespoły, każda grupa otrzymuje wzór prostego biznes
planu i ma za zadanie wyodrębnienie jego elementów składowych oraz ich
charakterystykę.

5. Każdy z zespołów przedstawia elementy swej pracy a na zadanie domowe uczniowie
mają sporządzić biznes plan własnej małej firmy.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Istota marketingu

CELE:
• Uczeń zna pojęcie marketingu
• Uczeń potrafi wskazać rolę marketingu w działalności przedsiębiorstwa
• Uczeń rozróżnia metody badań marketingowych
• Uczeń rozpoznaje fazy cyklużycia produktu na rynku
• Uczeń zna elementy strategii marketingowej i potrafi określić strategię dla wybranego

produktu lub rodzaju działalności marketingowej

METODY:
• Wykład problemowy
• Dyskusja
• Ćwiczenia w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Plansza przedstawiająca elementy marketingu
• Wzory formularzy ankietowych

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nawiązanie to tematu zajęć i wyjaśnienie pojęcia marketingu przez nauczyciela.
2. Uczniowie podczas dyskusji konferencyjnej starają się wskazać znaczenie marketingu

w działalności podmiotów gospodarczych.
3. Nauczyciel prezentuje i omawia foliogram zawierający charakterystykę elementów

marketingu.
4. Nauczyciel charakteryzuje zakres przedmiotowy i metody badań marketingowych

wykorzystując w tym celu wzory formularzy ankietowych.
5. Uczniowie podczas dyskusji bazującej na obserwacji zachowań różnych

przedsiębiorstw w szczególności placówek handlowych wyodrębniają formy
oddziaływania na rynek.

6. Nauczyciel stosując wykład problemowy przedstawia strategie cenowe
przedsiębiorstwa i rodzaje kanałów dystrybucji.

7. Uczniowie zostają podzieleni na sześcioosobowe zespoły zadaniem każdego zespołu
jest wypracowanie strategii marketingowej obejmującej wybór rodzaju działalności,
wskazanie metod badań marketingowych, form oddziaływania na rynek, polityki cen
i kanały dystrybucji.

8. Uczniowie prezentują efekty swojej pracy, nauczyciel podsumowuje prezentacje.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Zarządzanie przedsi ębiorstwem

CELE:
• Uczeń rozróżnia cele tworzenia struktur organizacyjnych i zna zadania typowych

komórek organizacyjnych w przedsiębiorstwie
• Uczeń rozumie pojęcie organizacji pracy i potrafi wskazać cechy pracy dobrze

zorganizowanej
• Uczeń wyodrębnia cechy autokratycznego, demokratycznego i liberalnego stylu

kierowania
• Uczeń wskazuje czynniki, od których zależy efektywność kierowania zespołem

ludzkim

METODY:
• Wykład,
• Pogadanka,
• Dyskusja.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Schemat struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
• Plansze przedstawiające cechy stylów kierowania.

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Wprowadzenie do tematu – dyskusja na temat roli organizacji w procesie pracy.
2. Podsumowanie dyskusji i sformułowanie tematu lekcji przez nauczyciela
3. Nauczyciel wyjaśnia pojęcie struktury organizacyjnej i prezentuje schemat takiej

struktury
4. Uczniowie starają się wskazać zadania typowych komórek organizacyjnych

występujących w strukturze
5. Nauczyciel zwraca uwagę, na problem efektywności działania i współpracy

poszczególnych komórek organizacyjnych
6. Uczniowie wyodrębniają czynniki, od których zależy sprawność funkcjonowania

przedsiębiorstwa zwracając uwagę na sposób kierowania zespołem pracowników.
7. Nauczyciel przedstawia planszę, na której zamieszczono cechy głównych stylów

kierowania:
• autokratycznego
• demokratycznego
• liberalnego

8. Na zakończenie zajęć chętni uczniowie wcielają się w rolę młodych kierowników
sklepu lub zakładu usługowego dobierają sobie pracowników przydzielają im zadania
oraz dokonują wyboru stylu kierowania.

9. Uczniowie w trakcie dyskusji oceniają przydatność stosowania poszczególnych stylów
w różnych sytuacjach.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Prowadzenie podatkowej ksi ęgi przychodów i rozchodów

CELE:
• Uczeń zna procedurę związaną z założeniem podatkowej księgi przychodów

i rozchodów i dokumentację niezbędną do jej prowadzenia
• Uczeń nabywa umiejętności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księdze

podatkowej
• Uczeń poznaje zasady prowadzenia karty przychodów pracownika, ewidencjiśrodków

trwałych, przebiegu pojazdu i rozliczania podróży służbowych
• Uczeń potrafi ustalić dochód przedsiębiorstwa na podstawie księgi

METODY:
• Wykład
• Pogadanka
• Dyskusja
• Ćwiczenia

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Wzory podatkowej księgi przychodów i rozchodów zawarte w podręczniku

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Wprowadzenie do tematu zajęć i przypomnienie pojęcia działalności gospodarczej

i warunków jej prowadzenia..
2. Nauczyciel zwraca uwagę na konieczność rozliczania się przedsiębiorców

prowadzących działalność gospodarczą z podatku dochodowego i formułuje temat
lekcji.

3. Następnie nauczyciel przedstawia warunki jakie należy spełnić aby korzystać z tej
uproszczonej formy ewidencji gospodarczej.

4. Uczniowie korzystając ze wzoru podatkowej księgi przychodów i rozchodów
zamieszczonej w podręczniku wskazują podstawowe jej elementy, a nauczyciel
zwraca uwagę na dokumenty stanowiące podstawę dokonywania zapisów w księdze.

5. Po omówieniu sposobów zapisywania zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze
przychodów uczniowie wykonują ćwiczenia korzystając z zeszytućwiczeń.

6. Na zakończenie zajęć każdy uczeń wyznacza dochód do opodatkowania na podstawie
zapisów w księdze.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

System pieni ężno – kredytowy

CELE:
• Uczeń rozróżnia funkcje pełnionymi pieniądza
• Uczeń zna czynniki determinujące popyt na pieniądz i podaż pieniądza
• Uczeń potrafi określić funkcje banku centralnego i banków komercyjnych oraz Rady

Polityki Pieniężnej
• Uczeń zna warunki równowagi na rynku pieniężnym
• Uczeń rozpoznaje formy oddziaływania państwa na funkcjonowanie systemu

bankowego

METODY:
• Wykład problemowy
• Dyskusja panelowa
• Ćwiczenia w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Podręcznik

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nauczyciel nawiązuje do tematu zajęć a następnie wykorzystując wiadomości

uczniów przedstawia definicję pieniądza oraz przesłanki jego powstania.
2. W trakcie dyskusji uczniowie odpowiadają na pytanie jaką funkcję pełni pieniądz

w gospodarce.
3. Nauczyciel prezentuje historię pieniądza odwołując się do literatury

popularnonaukowej.
4. Uczniowie wykorzystując definicję popytu i podaży określają pojęcia popyt na

pieniądz i podaż pieniądza.
5. Nauczyciel uzupełnia definicję o pojęcie baza monetarna i kategorie zasobów

pieniądza.
6. Uczniowie podczas dyskusji konferencyjnej wskazują motywy kształtujące popyt na

pieniądz w odniesieniu do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw oraz czynniki
wpływające na zmianę popytu na pieniądz i podaży pieniądza.

7. Nauczyciel przedstawia foliogram zawierający zadania instytucji związanych
z obiegiem pieniądza.

8. Uczniowie zostają podzieleni na czteroosobowe zespoły. Każda z grup korzystając
z sieci Internet znajduje tabele oprocentowania depozytów i kredytów w wybranych
bankach a następnie lokuje kwotę 10.000 zł lub zaciąga kredyt w wysokości 10.000 zł,
tak by osiągnąć największy zysk lub ponieść najmniejsze koszty.

9. Następnie uczniowie prezentują efekty pracy grupowej, nauczyciel je podsumowuje
i następuje zakończenie zajęć.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Inflacja

CELE LEKCJI :
• Uczeń interpretuje pojęcia: inflacja, stopa inflacji, deflacja
• Uczeń potrafi wskazać przyczyny inflacji
• Uczeń rozróżnia rodzaje inflacji w zależności od tempa wzrostu cen
• Uczeń identyfikuje skutki inflacji dla całej gospodarki i poszczególnych grup

społecznych
• Uczeń zna sposoby ograniczania inflacji

METODY PRACY :
• Wykład problemowy
• Dyskusja konferencyjna
• Ćwiczenia

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Rocznik statystyczny
• Komputer podłączony do sieci Internet

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji i wyjaśnia pojęcie inflacji.
2. Uczniowie wykorzystując wiadomości z encyklopedii ekonomicznej określają sposób

mierzenia inflacji, a nauczyciel uzupełnia wiadomości uczniów wprowadzając pojęcie
stopy inflacji.

3. Nauczyciel prezentuje przykład obrazujący sposób wyznaczania stopy inflacji.
4. Uczniowie korzystając z roczników statystycznych lub sieci Internet wskazują stopę

inflacji w Polsce w latach 1990 – 2001.
5. Zestawienie danych liczbowych dotyczących stopy inflacji staje się podstawą dyskusji

na temat przyczyn tego zjawiska. Uczniowie odwołując się do wiedzy historycznej
wskazują przyczyny inflacji a nauczyciel uzupełnia i koryguje wypowiedzi uczniów.

6. Nauczycie przedstawia foliogram zawierający kryteria klasyfikacji i inflacji.
7. Uczniowie podczas dyskusji panelowej starają się ocenić wpływ inflacji na

funkcjonowanie gospodarki i poziomżycia poszczególnych grup społecznych.
8. Na zakończenie zajęć nauczyciel podsumowuje wypowiedzi uczniów i przestawia

sposoby ograniczania inflacji.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Kredyt jako źródło finansowania działalno ści przedsi ębiorstwa

CELE:
• Uczeń zna procedurę związaną z zaciąganiem kredytu
• Uczeń nabywa umiejętność wypełniania wniosku kredytowego
• Uczeń oblicza odsetki oraz prowizję od kwoty kredytu
• Uczeń potrafi ocenić oferty kredytowe poszczególnych banków

METODY:
• Wykład
• Ćwiczenia w grupach z wykorzystaniem sieci Internet
• Dyskusja
• Pogadanka

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Formularze wniosków kredytowych
• Komputer z dostępem do sieci Internet
• Arkusz pracy ucznia

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Krótkie przypomnienie wiadomości dotyczącychźródeł finansowania działalności

przedsiębiorstwa.
2. Nauczyciel prezentuje foliogram zawierający podstawowe pojęcia związane

z kredytem oraz kryteria klasyfikacji kredytów oraz wzory formularzy, które należy
wypełnić by otrzymać kredyt bankowy.

3. Uczniowie pracując w grupach i korzystając z sieci Internet wyszukują warunki, na
jakich sześć wybranych banków udziela kredyty oraz wypełniają przygotowany przez
nauczyciela arkusz pracy ucznia.

4. Po zaprezentowaniu arkuszy pracy przez przedstawicieli poszczególnych grup odbywa
się dyskusja na temat, na temat kryteriów wyboru banku kredytującego oraz
warunków opłacalności korzystania z kredytów.

5. Nauczyciel na wybranym przykładzie liczbowym prezentuje sposoby naliczania
odsetek od kredytu.



opracowała
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System podatkowy

CELE:
• Uczeń rozumie pojęcia:

� polityka fiskalna
� podatek bezpośredni
� podatek pośredni

• Uczeń zna zasady opłacania podatku dochodowego, podatku VAT i akcyzy
• Uczeń potrafi wyznaczać zaliczkę na rzecz podatku dochodowego opłacanego przez

osoby fizyczne

METODY:
• Wykład problemowy
• Dyskusja konferencyjna
• Ćwiczenia w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Wyciąg z przepisów ustawy o podatkach:

� dochodowym
� VAT
� akcyzowym

• Arkusz pracy ucznia

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nauczyciel nawiązuje to tematu zajęć przypominając rodzaje dochodów budżetu

państwa i wyjaśnia pojęcie polityka fiskalna.
2. Uczniowie w trakcie dyskusji panelowej starają się wskazać argumenty za i przeciw

obciążeniom podatkowym
3. Uczniowie zostają podzieleni na sześcioosobowe zespoły. Każda grupa otrzymuje

wyciąg przepisów z jednej ustawy. Zadaniem zespołu jest wskazanie zakresu
przedmiotowego podatku, zasad naliczania podatku, zwolnień przysługujących
z podatku, terminówskładania rozliczeń, a następnie wypełnienie przygotowanego
przez nauczyciela arkusza pracy.

4. Uczniowie prezentują rezultaty pracy grupowej, a następnie nauczyciel prezentuje
foliogram zawierający zestawienie najważniejszych cech podatków bezpośrednich
i pośrednich.

5. Nauczyciel przedstawia praktyczny przykład liczbowy (studium przypadku)
obrazujący sposób wyznaczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia
osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę.

6. Uczniowie znając mechanizm podatku VAT z pomocą nauczyciela wyznaczają kwotę
podatku naliczonego i należnego, wykonując ćwiczenie zawarte w arkuszu pracy
ucznia.

7. Na zakończenie zajęć nauczyciel inicjuje dyskusje o wadach i zaletach polskiego
systemu podatkowego.



opracowała
mgr AntoninaŚliwa

Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze

CELE:
• Uczeń rozróżnia podmioty stosunku ubezpieczeniowego
• Uczeń zna zakres ubezpieczeń społecznych i gospodarczych
• Uczeń potrafi naliczać składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia za pracę
• Uczeń potrafi analizować dane dotyczące portfela ubezpieczeń gospodarczych

METODY:
• Wykład problemowy
• Dyskusja konferencyjna
• Ćwiczenia w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Kodeks cywilny
• Foliogram przedstawiający klasyfikację ubezpieczeń
• Komputer podłączony do sieci Internet

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Nauczyciel nawiązuje do tematu lekcji i wyjaśnia termin ubezpieczenie korzystając

z przepisów kodeksu cywilnego.
2. Uczniowie interpretują treści przepisu i wyodrębniają podmioty umowy

ubezpieczeniowej.
3. Nauczyciel prezentuje foliogram zawierający klasyfikację ubezpieczeń.
4. Uczniowie korzystając z wybranych przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń

społecznych charakteryzują ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe
i wypadkowe.

5. Nauczyciel przedstawia schemat naliczania składek na ubezpieczenie społeczne
pracownika a uczniowie w trakcie samodzielnej pracy wyznaczają składki od
konkretnego wynagrodzenia.

6. Uczniowie w trakcie dyskusji oceniają zasadność korzystania z nieobowiązkowych
ubezpieczeń majątkowych i osobistych.

7. Uczniowie zostają podzieleni na grupy zadaniem każdej z nich jest analiza danych
dotyczących oferty ubezpieczeń majątkowych i osobistych w wybranych
towarzystwach ubezpieczeniowych (każdy zespół opracowuje dane z jednego
towarzystwa).

8. Na zakończenie zajęć uczniowie prezentują efekty swojej pracy.



opracowała
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Międzynarodowe organizacje gospodarcze i finansowe

CELE:
• Uczeń zna najważniejsze organizacje międzynarodowe
• Uczeń potrafi wskazać cele działania organizacji międzynarodowych organizacji

gospodarczych i finansowych
• Uczeń wskazuje organizację międzynarodowe, do których należy Polska
• Uczeń wyodrębnia korzyści płynące z przynależności Polski do międzynarodowych

organizacji

METODY:
• Pogadanka
• Dyskusja
• Wykład

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Mapa organizacji międzynarodowych
• Rocznik statystyczny

PRZEBIEG ZAJ ĘĆ:
1. Nawiązanie do tematu zajęć – pogadanka dotycząca obszarów międzynarodowej

współpracy.
2. Nauczyciel inicjuje dyskusje na temat konieczności instytucjonalizowania współpracy

międzynarodowej i formułuje temat lekcji..
3. Uczniowie korzystając z treści podręcznika wymieniają najważniejsze organizacje

międzynarodowe i wskazują na mapie kraje, które należą do tych organizacji.
4. Nauczyciel prezentuje charakterystykę WTO, OCDC, NAFTY, CEFTY i innych

międzynarodowych organizacji gospodarczych.
5. Uczniowie w trakcie dyskusji oceniają skuteczność działania międzynarodowych

organizacji gospodarczych.
6. Prezentacja celów i zasad funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego

i BankuŚwiatowego.



opracowała
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Podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej

CELE:
• Uczeń potrafi wskazać kraje należące do Unii Europejskiej i strefy euro
• Uczeń zna filary, na który opiera swoją działalność Unia Europejska
• Uczeń rozróżnia zadania unijnych instytucji i potrafi wskazać siedzibę Rady Unii

Europejskiej, Komisji Europejskiej itp.

METODY:
• Wykład
• Dyskusja
• Pogadanka

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
• Foliogram przedstawiający filary Unii Europejskiej
• Foliogram przedstawiający instytucje Unii Europejskiej

PRZEBIEG LEKCJI :
1. Wprowadzenie do tematu zajęć – nauczyciel prezentuje krótką historię jednoczącej się

Europy i formułuje temat zajęć.
2. Uczniowie wskazują na mapie państwa należące do Unii Europejskiej.
3. Nauczyciel przedstawia foliogram ilustrujący trzy filary, na których opiera się Unia

Europejska.
4. Uczniowie w trakcie dyskusji wskazują na korzyści wynikające ze wspólnej polityki

gospodarczej, społecznej, zagranicznej, współpracy w zakresie bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego.

5. Nauczyciel podsumowuje dyskusję i charakteryzuje instytucje umożliwiające
realizację zadań określonych traktem w Maastricht wykorzystując foliogram.

6. Na zakończenie zajęć uczniowie rozwiązują krótki test kontrolujących ich wiedzę na
temat Unii Europejskiej.



opracowała
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Integracja Polski z Uni ą Europejsk ą

CELE:
• Uczeń zna warunki integracji Polski z Unią Europejską
• Uczeń potrafi wskazać korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
• Uczeń wskazuje na koszty dostosowania Polski do warunków unijnych i ewentualne

zagrożenia wynikające z tego procesu

METODY PRACY :
• Praca z tekstem
• Dyskusja
• Wykład

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
Artykuł opublikowany przez Rzeczpospolitą w dniu 14 – 15 grudnia 2002 pt. „Alfabet
Europejski”

PRZEBIEG LEKCJI :
1. W nawiązaniu do tematu lekcji uczniowie przypominają zasady w oparciu, o które

funkcjonuje Unia Europejska.
2. Nauczyciel zwraca uwagę na proces poszerzenia Unii i formułuje temat zajęć.
3. Uczniowie zostają podzielenie na 6 zespołów. Każda grupa otrzymuje fragment

publikowanego przez Rzeczpospolitą „Alfabetu Europejskiego”, który prezentuje
wynegocjowane warunki integracji Polski z Unią Europejską w różnych
płaszczyznachżycia gospodarczego i społecznego. Uczniowie zapoznają się
z warunkami członkostwa Polski w Unii Europejskiej w wybranych dziedzinach
i w trakcie dyskusji w ramach zespołu dokonują ich oceny.

4. Następnie każda grupa prezentuje efekty swojej pracy.
5. Na zakończenie zajęć nauczyciel podsumowując wypowiedzi uczniów zestawia

w formie tabelarycznej korzyści i koszty wynikające z integracji Polski z Unią
Europejską.


