
 1

Małgorzata Machnyk Koczała, 24.11.2004 
nauczyciel mianowany 
ZKiW w Koczale 

 

Od A (AKTYWA) do Ż (ŻYRANT) 
Scenariusz gry 

Celem gry jest przybliżenie, powtórzenie i utrwalenie pojęć związanych z bankowością, 
rachunkowością, ekonomią, a także rozwijanie umiejętności poszukiwania wiadomości w 
różnych dostępnych źródłach np. encyklopediach, słownikach. 
Wcześniej (kilka dni przed planowanymi rozgrywkami) uczestnicy otrzymuję zestaw pojęć 
występujących w grze (słowniczek) 

ZASADY GRY: 
1. Gra przeznaczona jest dla 3 – 4 osób. 
2. Do gry służy plansz, kostka i pionki (dla każdego gracz 1 pionek), zestaw „pytań - 
określeń” (oczywiście bez pojęć-odpowiedzi). 
3. Grę rozpoczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek na kostce. 
4. Gracze przesuwają się do przodu o tyle pól, ile oczek wypadnie na kostce. 
5. Karty z pytaniami leżą ułożone w „stosik”. 
6. Opis pól: 

Gracz bierze jedną kartę z pytaniem. Jeśli poda poprawne hasło-odpowiedź, 
kartę odkłada dla siebie. Jeśli poda błędną odpowiedź, kartę oddaje na „stosik” i 
traci kolejkę. 

 
Gracz bierze jedną kartę z pytaniem. Jeśli poda poprawną odpowiedź, kartę 
odkłada dla siebie i ma dodatkowy rzut kostką. Jeśli odpowiedź jest błędna, kartę 
oddaje i traci kolejkę. 

 
Gracz bierze jedną kartę z pytaniem. Jeśli poda poprawną odpowiedź, kartę 
odkłada dla siebie i może wziąć jeszcze jedną kartę z pytaniem, którą zostawia 
dla siebie, gdy odpowiedź jest poprawna, oddaje, gdy odpowiedź jest błędna. 
Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie jest błędna, traci 2 kolejki. 

 
7. Gra toczy się do momentu „wyczerpania się” pytań. Wygrywa gracz, który zbierze 
najwięcej kart. 
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START 
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PYTANIA 

Ogół środków gospodarczych 
(materiałów, towarów, należności itd.), 
którymi dysponuje w danym 
momencie jednostka gospodarcza. 
AKTYWA 

Papier wartościowy, dokument 
stwierdzający prawo do uczestnictwa 
w spółce akcyjnej, z którego 
posiadania wynika prawo do 
dywidendy. 
AKCJA 

Jedna z dwóch stron monety lub 
medalu zawierająca np. imię, 
wizerunek lub herb zwierzchnika 
menniczego. 
AWERS 

Zaliczka na poczet należności. 
AKONTO 

Posiadacz akcji, współwłaściciel 
spółki akcyjnej. 
AKCJONARIUSZ 

Przedsiębiorstwo, którego 
przedmiotem działania są operacje 
pieniężne. 
BANK 
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Właściciel, dyrektor lub poważniejszy 
akcjonariusz banku. 
BANKIER 

Bilet bankowy, współczesna postać 
pieniądza papierowego. 
BANKNOT 

Elektroniczny kasjer, maszyna 
wydająca pieniądze posiadaczom kont 
osobistych przy pomocy kart 
bankowych. 
BANKOMAT 

Pieniądz zdawkowy, metalowy znak 
pieniężny przeznaczony do obsługi 
drobnych płatności. 
BILON 

Zdawkowa jednostka monetarna wielu 
państw między innymi Stanów 

Zjednoczonych, równa 
100

1 jednostki 

podstawowej. 
CENT 

Rodzaj przekazu pieniężnego, 
udzielone bankowi pisemne zlecenie 
wypłacenia okazicielowi lub 
określonej osobie podanej w tym 
zleceniu sumy pieniężnej; jest 
środkiem płatniczym, służy do 
rozliczeń bezgotówkowych. 
CZEK 

Lewa strona rachunku, na której 
zapisuje się sumy należne 
przedsiębiorstwu i wartości jego 
majątku (aktywa); konto „winien”. 
DEBET 

Wkład pieniężny przekazany do banku 
w celu jego pomnożenia 
DEPOZYT 
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Jednostka monetarna Stanów 
Zjednoczonych, równa 100 centów. 
DOLAR 

Dochód z akcji, udział akcjonariuszy 
w rocznym zysku spółki akcyjnej. 
DYWIDENDA 

Zdawkowa jednostka monetarna wielu 

państw Unii Europejskiej; równa 
100

1  

jednostki podstawowej EURO. 
EUROCENT 

Jednostka monetarna wielu państw 
Unii Europejskiej. 
EURO 

Wyodrębniony zasób środków 
majątkowych przeznaczonych na 
określony cel; środki pieniężne 
pochodzące z określonego źródła i 
przeznaczone na pokrycie określonych 
wydatków. 
FUNDUSZ 

Instytucja publiczna, w której kupcy i 
pośrednicy (maklerzy) dokonują kupna 
i sprzedaży przede wszystkim 
papierów wartościowych i niektórych 
towarów masowych (zboża, drzewa, 
bawełny). 
GIEŁDA 

Posiadana ilość pieniędzy w danym 
momencie. 
GOTÓWKA 

Polska zdawkowa jednostka pieniężna 
od 1924 roku. 
GROSZ 
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Ten, kto daje gwarancje, poręczyciel. 
GWARANT 

Dawna zdawkowa jednostka 
monetarna Słowacji i Czech. 
HALERZ 

Instytucja handlowa lub bankowa; 
przedstawicielstwo handlowe; biuro 
pośrednictwa. 
KANTOR 

Aktywa, które mają zdolność 
wytwarzania dochodu i które także 
zostały wyprodukowane. Składają się 
nań maszyny, urządzenia, budynki 
umożliwiające produkcję (nie 
obejmuje pracy, ziemi, surowców). 
KAPITAŁ 

Rachunek w księgowości wykazujący 
stan środków pieniężnych klienta 
umieszczonych wdanym banku. 
KONTO 

Moneta drobna w Rosji, równa 0,01 
rubla. 
KOPIEJKA 

Dawna jdnostka monetarna Czech i 
Słowacji, równa 100 halerzy. 
KORONA 

Pożyczka, odstąpienie przez 
wierzyciela dłużnikowi określonej 
wartości w pieniądzu lub w towarach 
na warunkach zwrotu równoważności 
w określonym terminie. Wierzyciel 
zwykle żąda wynagrodzenia w postaci 
procentu. 
KREDYT 
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Osoba fizyczna lub prawna 
zaciągająca kredyt. 
KREDYTOBIORCA 

Osoba fizyczna lub prawna udzielająca 
kredyt. 
KREDYTODAWCA 

Dokument, w którym notowane są 
wpłaty, wypłaty, stan oszczędności 
oraz dane właściciela. 
KSIĄŻECZKA OSZCZĘDNOŚCIOWA 

Wytwórnia monet, medali, orderów, 
stempli, obecnie także zakład 
przetwórstwa metali szlachetnych. 
MENNICA 

Umieszczenie kapitału w jakiejś 
instytucji finansowo – handlowej dla 
zabezpieczenia kapitału lub 
osiągnięcia zysków. 
LOKATA 

Pierwotnie kawałek metalu o 
określonej masie i składzie, opatrzony 
stemplem wydawcy, gwarantującego 
jej wartość; obecnie metalowy znak 
pieniężny, pomocnicza forma 
pieniądza. 
MONETA 

Osoba trudniąca się zawodowo (za 
określoną prowizją) pośrednictwem w 
sprawach kupna, sprzedaży i usług 
handlowych. 
MAKLER 

Wartość nominalna oznaczona na 
emitowanych papierach 
wartościowych, na znaczkach 
pocztowych itp. 
NOMINAŁ 
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Niedobór, brak towarów lub pieniędzy 
np. w magazynie, sklepie stwierdzony 
przez porównanie stanu rzeczywistego 
ze stanem ewidencji. 
MANKO 

Rodzaj papieru wartościowego 
dającego posiadaczowi prawo do 
stałego, z góry określonego dochodu. 
OBLIGACJE 

Procent od kapitału. 
ODSETKI 

Wyznaczenie procentu od sumy; 
obliczanie odsetek przypadających za 
korzystanie z całorocznego kapitału. 
OPROCENTOWANIE 

Wszystkie dokumenty uosabiające 
prawa majątkowe przysługujące ich 
posiadaczowi. 
PAPIERY WARTOŚCIOWE 

Powszechnie akceptowany środek 
wymiany dóbr i usług oraz miernik ich 
wartości. 
PIENIĄDZ 

PKO 
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
 

Danie komuś lub wzięcie od kogoś 
pieniędzy lub jakichś rzeczy na pewien 
czas z zastrzeżeniem zwrotu w 
określonym terminie. 
POŻYCZKA 
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Ten, kto poręczył za kogoś; gwarant, 
żyrant. 
PORĘCZYCIEL 

Dochód, jaki daje kapitał pożyczkowy; 
odsetki płacone przez dłużnika 
wierzycielowi za pożyczenie 
określo9nej sumy pieniędzy. 
PROCENT 

Wielkość procentu pobieranego od 
kapitału, stosunek sumy, którą płaci 
się za użytkowanie kapitału do 
wielkości tego kapitału, wyrażony w 
procentach 
PROCENTOWA STOPA 

Prawa strona monety, mająca zwykle 
napis określający jej wartość; awers. 
RESZKA 

Wynagrodzenie za pośrednictwo w 
zawieraniu umów na rzecz dającego 
polecenie lub zawieranie ich w jego 
imieniu; określone w procentach od 
wartości transakcji. 
PROWIZJA 

Odwrotna strona monety, medalu lub 
skrzydła ołtarzowego, przeciwieństwo 
strony głównej. 
REWERS 

W bankowym obrocie 
bezgotówkowym: przeniesienie 
pewnej sumy pieniężnej z jednego 
konta na drugie. 
PRZELEW 

Rosyjska jednostka monetarna, równa 
100 kopiejek. 
RUBEL 
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Część pieniężnej, płatna w 
oznaczonym terminie. 
RATA 

Ogniotrwała metalowa szafa lub 
skrzynia, czasem wmurowana w 
ścianę, służąca do przechowywania 
pieniędzy, kosztownych przedmiotów. 
SEJF 

Pomieszczenie, niekiedy osobny 
budynek, do przechowywania 
pieniędzy, cennych przedmiotów, 
papierów wartościowych itp., 
odpowiednio zabezpieczony przed 
kradzieżą i pożarem. 
SKARBIEC 

SKO 
SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI. 
 

Suma, którą się płaci, którą ma się 
płacić, zwykle ratami. 
SPŁATA 

Synonim pieniądza, jednostka 
monetarna danego kraju. 
WALUTA 

Sformalizowany dokument kredytowy, 
papier wartościowy reprezentujący 
wierzytelności pieniężne ze ściśle 
określoną sumą i terminem płatności, 
może być przenoszony przez 
posiadacza – wierzyciela na inną 
osobę 
WEKSEL 

Osoba uprawniona do żądania 
określonego świadczenia od dłużnika. 
WIERZYCIEL 
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Przysługujące wierzycielowi 
uprawnienie do domagania się od 
dłużnika spełnienia świadczenia. 
WIERZYTELNOŚCI 

Podstawowa jednostka monetarna 
Polski, równa 100 groszy. 
ZŁOTY 

Ten, kto poręczył za kogoś spłatę 
sumy wekslowej; poręczyciel. 
ŻYRANT 

 

 


