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LICZBA
GODZIN

TEMAT  LEKCJI
                      PODSTAWOWE              PONADPODSTAWOWE

ŚCIEŻKI
EDUKACYJNE
  i  treści  nauczania

            1          2             3                                   4a                           4b              5
1. Organizacja pracy na

lekcjach podstaw
przedsi ębiorczo ści

2. 2.Badanie
temperamentu

Uczeń:
- potrafi rozwiązać kwestionariusz badania
temperamentu

Uczeń:
- rozumie znaczenie badania temperamentu

3. 3.Przedsi ębiorczo ść
jako przedmiot
nauczania

- definiuje pojęcie osobowości człowieka            
i posługuje się nim

-  wymienia cechy człowieka przedsiębiorczego
- definiuje pojęcie osobowości człowieka            

i posługuje się nim
- wymienia cechy i typy osobowości

wymienia typy temperamentów

- objaśnia, na czym polega kreatywność i
przedsiębiorczość człowieka

-  dokonuje autoprezentacji
- wskazuje, jakimi cechami powinien odznaczać się

przywódca
- charakteryzuje różne typy osobowości  człowieka
-  charakteryzuje zasady rozwoju osobowości

FILOZOFICZNA

4. Mechanizmy
reguluj ące zachowania
człowieka

-  posługuje się pojęciem potrzeba
- charakteryzuje hierarchię potrzeb
- uzasadnia konieczność zaspokajania potrzeb przez

człowieka
- omawia poszczególne rodzaje potrzeb
- wymienia czynniki mające wpływ na zmianę

hierarchii potrzeb
- posługuje się pojęciem motywacja
- wymienia podstawowe narzędzia motywacyjne
- charakteryzuje proces wzmocnienia zachowania

człowieka
- charakteryzuje podstawowe narzędzia motywacyjne

- charakteryzuje potrzeby człowieka w pracy
- wskazuje zależność między zachowaniem człowieka a

jego potrzebami
- wyznacza cele i zadania do realizacji-wyjaśnia, jak

należy skutecznie motywować człowieka
- wymienia i charakteryzuje techniki wywierania wpływu na

innych ludzi
- uzasadnia, dlaczego skuteczniejsze jest nagradzanie nią

karanie
- dobiera narzędzia motywacyjne do indywidualnych cech

osób

MADIALNA

5. Zachowania człowieka
w sytuacjach trudnych

-zna  mechanizmy zachowania się człowieka w
sytuacjach trudnych
-zna pojęcie frustracji i jej objawy
-zna źródła stresu i skuteczne techniki antystresowe.

--rozumie mechanizmy zachowania się człowieka w
sytuacjach trudnych
- potrafi podejmować decyzje w sytuacjach trudnych     i
ryzykownych;
- rozumie pojęcie frustracji i jej objawy
-.rozumie źródła stresu i potrafi zastosować skuteczne
techniki antystresowe.

MADIALNA
PROZDROWOTNA

Dział I. Człowiek –
istota przedsi ębiorcza

6. Postawy sprzyjaj ące
przedsi ębiorczo ści

– wymienia cechy osoby przedsiębiorczej
-zna pojęcie samoakceptacja.
-wymienia cechy osób uległych, asertywnych,
agresywnych.

–  charakteryzuje cechy  osoby przedsiębiorczej
-rozumie pojęcie samoakceptacja.
-potrafi wykazać różnicę między cechami osób uległych,
asertywnych, agresywnych.



7. Analiza własnych
mocnych i słabych
stron

- zna etapy poznawania własnej osobowości
 -ocenia  własne mocne i słabe  strony
-zna metody minimalizowania negatywnych aspektów
własnych słabości
-zna zasady gospodarowania czasem
-Planowanie działań i ocena ich efektywności.

- potrafi  ocenić własną osobowość
 -ocenia  własne mocne i słabe  strony
-stosuje metody minimalizowania negatywnych aspektów
własnych słabości
-rozumie zasady gospodarowania czasem
-potrafi  planować działania i ocenić ich efektywność

8. Społeczne podstawy
przedsi ębiorczo ści

- zna zasady organizacji pracy w zespole;
- zna role (lidera, wykonawcy) przyjmowane       w
grupie;
-dokonuje podziału grup społecznych ze względu na
różne kryteria
-zna fazy rozwoju grupy
- zna cechy lidera

-charakteryzuje  grupy społeczne
- rozumie znaczenie właściwego wypełniania ról
społecznych;
- charakteryzuje  grupy społeczne
-charakteryzuje cechy lidera
-potrafi przewidzieć skutki podejmowanie decyzji

MEDIALNA

9. Zasady komunikacji
werbalnej i
niewerbalnej

-zna środki komunikacji interpersonalnej (werbalne i
niewerbalne);
-zna zasady skutecznego komunikowania się.

- rozumie schemat komunikacji
-omawia środki komunikacji werbalnej i niewerbalnej

MEDIALNA

10. Konflikty w grupach
społecznych

-zna pojęcia: negocjacje, mediacje, arbitraż
-zna sposoby rozwiązywania konfliktów                    w
grupie;
- rozumie potrzebę kompromisowego rozwiązywania
konfliktów w grupie

-rozumie pojęcia: negocjacje, mediacje, arbitraż
- omawia przyczyny konfliktów w grupie
-rozwiązuje konflikty w grupie, szczególnie w drodze
negocjacji;

MEDIALNA
PROZDROWOTNA

Dział II. Gospodarka
rynkowa

11. Upadek gospodarki
centralnie planowanej

12. Droga Polski do
gospodarki rynkowej

-zna typy gospodarek
-zna ideę gospodarki centralnie planowanej.
-zna cechy gospodarki: własność państwowa,
centralne zarządzanie, brak konkurencji,
upolitycznienie.
-zna przebieg transformacji ustrojowych            w
Polsce
-zna  założenia i skutki wprowadzenia planu
Balcerowicza

- rozumie ideę gospodarki centralnie planowanej
-  rozumie różnicę pomiędzy gospodarką rynkową
i innymi typami gospodarek;
- rozumie potrzebę transformacji polskiej gospodarki
-omawia  założenia i skutki wprowadzenia planu
Balcerowicza

MEDIALNA

13. Rodzaje rynków w
gospodarce

-zna pojęcie rynku
-dokonuje klasyfikacji rynków według poszczególnych
kryteriów
-zna rodzaje struktur rynkowych

-charakteryzuje rodzaje rynków według poszczególnych
klasyfikacji
-charakteryzuje rodzaje struktur rynkowych

MEDIALNA
REGIONALNA

14. Popyt i poda ż jako
regulator rynku

- zna i rozumie pojęcia związane z gospodarką
rynkową (popyt, podaż, rynek);
-zna prawo popytu i podaży
-zna pojęcia komplementarność i substytucja dóbr
-zna pojęcie cena równowagi rynkowej.

-rozumie pojęcia związane z gospodarką rynkową (popyt,
podaż, rynek);
-umie określić relację pomiędzy popytem i podażą;
- potrafi wyznaczyć cenę równowagi;
-rozumie różnicę między komplementarnością                   i
substytucją dóbr
- potrafi wyznaczyć cenę równowagi;

MEDIALNA

15. Cechy  i działanie
gospodarki rynkowej

-zna fundamenty gospodarki rynkowej: własność
prywatną, konkurencję i system cen.
-zna zachęty ekonomiczne

-rozumie fundamenty gospodarki rynkowej: własność
prywatną, konkurencję i system cen.
-rozumie rolę zachęt ekonomicznych

MEDIALNA

16. Rola pieni ądza w
gospodarce

-zna definicję pieniądza oraz jego właściwości i
formy;
-wymienia cechy i  funkcje pieniądza;
-rozumie pojęcie wartości pieniądza;

-ocenia rolę i funkcje pieniądza w gospodarce; MEDIALNA

17. Funkcjonowanie
gospodarstw
domowych

-zna cele i funkcje gospodarstwa domowego.
-zna źródła dochodów i wydatki gospodarstw
domowych.

-omawia cele i funkcje gospodarstwa domowego.
-charakteryzuje źródła dochodów i wydatki gospodarstw
domowych.

MEDIALNA



18. Planowanie bud żetu
domowego -nazywa  źródła dochodów i wydatków  w

gospodarstwie domowym

-analizuje źródła dochodów i wydatki gospodarstwa
domowego
– planuje budżet gospodarstwa domowego.

Dział III.
Przedsi ębiorstwo w
gospodarce

19. Klasyfikacja
przedsi ębiorstw

REGIONALNA

20. Formy organizacyjno-
prawne
przedsi ębiorstw

21. Majątek
przedsi ębiorstwa

22. Podejmowanie
działalno ści
gospodarczej

23. Zasady tworzenia
biznesplanu

24. Rozliczenia finansowe
przedsi ębiorstw

25. Rozliczenia finansowe
wybranego
przedsi ęwzięcia

26. Rola przedsi ębiorstwa
w gospodarce
rynkowej

27. Polityka
antymonopolowa

MEDIALNA

Dział IV.   Instytucje
gospodarki rynkowej

28. Zasady działania i
rodzaje banków

29. Co oferuj ą banki?

30. Handel na rynku –
pojęcie giełdy

31. Zasady obrotu
papierami
warto ściowymi

MEDIALNA

32. Fundusze powiernicze
zmniejszaj ą ryzyko
inwestycji

MEDIALNA

33. Sens ekonomiczny
ubezpiecze ń

34. Działanie systemu
emerytalnego

35. Dobrowolne
ubezpieczenia
zwiększają przyszł ą
emerytur ę

Dział V.   Państwo w
gospodarce rynkowej

36. Rola i funkcje pa ństwa
w gospodarce
rynkowej

37. Państwo planuje
dochody i wydatki

38. Wszyscy płacimy
podatki

MEDIALNA



39. Bud żety lokalne REGIONALNA

40. Mierniki wzrostu REGIONALNA

41. Czynniki wzrostu
gospodarczego

EKOLOGICZNA

42. Granice wzrostu
gospodarczego

EKOLOGICZNA
REGIONALNA

43. Kryzys w gospodarce
rynkowej

MEDIALNA

Dział VI.   Obywatel w
gospodarce rynkowej

44. Reklama wpływa na
nasze decyzje

PROZDROWOTNA
MEDIALNA

45. Konsumenci wymagaj ą
ochrony

46. Prawo pracy

47. Pozostałe formy
zatrudnienia

48. Związki zawodowe w
gospodarce

MEDIALNA

49. Zmiany na rynku pracy REGIONALNA

50. Poszukiwanie pracy
wymaga aktywno ści

MEDIALNA

51. Jak przygotowa ć
aplikacje dla
pracodawcy

52. Etyka biznesu MEDIALNA

Dział VII. Integracja
gospodarcza ze światem

53. Polska a
międzynarodowy
podział pracy

54. Polska w
międzynarodowych
organizacjach
gospodarczych

REGIONALNA
EUROPEJSKA

55. Geneza i rozwój Unii
Europejskiej

EUROPEJSKA

56. Zasady działania Unii
Europejskiej

EUROPEJSKA

57. Integracja Polski z Uni ą
Europejsk ą

EUROPEJSKA

58. Przejawy globalizacji
na świecie

EKOLOGICZNA

59. Problemy ekonomiczne
współczesnego świata

EKOLOGICZNA


