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ELEMENTY EKONOMII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Klasa: I TE
Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny
Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999
Prowadzący: T.Kożak- Siara

I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu – podstawowe kategorie
1. .Podstawowe pojęcia ekonomiczne
2. Potrzeby ludzkie i ich zaspakajanie a zasoby i zdolności wytwórcze społeczeństwa
3. Mikro i makro – ekonomia pozytywna i normatywna
4. Interpretacja wykresów zależności między dwiema zmiennymi
5. Podstawowe pojęcia ekonomiczne – ćwiczenia
6. Powtórzenie wiadomości z zakresu podstawowych pojęć ekonomicznych

Umiejętności:
•  Posługiwanie się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi
•  Określanie potrzeb ludzkich, źródeł ich powstawania i środków ich

zaspakajania – prawo rzadkości
•  Określanie zakresu przedmiotowego mikro i makro ekonomii
•  Rozróżnianie zagadnień ekonomii pozytywnej i normatywnej
•  Interpretowanie kosztu alternatywnego i pieniężnego
•  Interpretowanie zależności pomiędzy dwiema zmiennymi

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

-formułować przykłady
dotyczące problemów z
zakresu mikro i makro
ekonomii
-formułować przykłady
dotyczące ekonomii
pozytywnej i normatywnej
-obliczać nachylenie linii
prostej i krzywej na układzie
współrzędnych

-definiować na
przykładach
zagadnienia mikro i
makro ekonomii
-podawać przykłady
dotyczące ekonomii
pozytywnej i
normatywnej
-określać nachylenie
prostej na wykresie
współrzędnych

-znać podstawowe
prawa ekonomiczne
-rozróżniać zagadnienia
ekonomii pozytywnej i
normatywnej
-rozróżniać zagadnienia
mikro i makro
ekonomiczne

-Wyjaśnić podstawowe
pojęcia ekonomiczne
-Zdefiniować pojęcie
ekonomii pozytywnej i
normatywnej

II Mikroekonomia rynku
1. Istota i cechy rynku
2. Rodzaje rynków ze względu na różne kryteria
3. Strona popytu na rynku
4. Prawo popytu i krzywa popytu
5. Strona podaży na rynku
6. Prawo podaży i krzywa podaży
7. Strona podaży i popytu na rynku – ćwiczenia
8. Powtórzenie wiadomości z zakresu popytu i podaży na rynku
9. Równowaga na rynku
10. Zmiany popytu i podaży
11. Ceny administrowane
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12. Cenowa elastyczność popytu
13. Mierzenie cenowej elastyczności popytu
14. Cenowa elastyczność popytu – ćwiczenia
15. Dochodowa i mieszana elastyczność popytu
16. Elastyczność podaży
17. Synteza materiału- elastyczność popytu i podaży
18. Pisemny sprawdzian wiadomości z zakresu mikroekonomii rynku

Umiejętności:
•  Posługiwanie się podstawowymi pojęciami dotyczącymi mikroekonomii rynku
•  Wyznaczanie krzywej popytu i podaży oraz jej zmiany
•  Przedstawianie graficznie i interpretowanie zmiany popytu i zmiany wielkości

popytu
•  Przedstawianie graficznie i analizowanie zmiany podaży i zmiany wielkości

podaży
•  Obliczanie i interpretowanie współczynników cenowej i dochodowej

elastyczności popytu
•  Obliczanie i interpretowanie współczynników cenowej elastyczności podaży
•  Wyznaczanie ceny i wielkości równowagi rynkowej

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
-interpretować i graficznie
przedstawiać zmiany popytu
i zmiany wielkości popytu
-analizować na podstawie
graficznego przedstawienia
zmiany podaży i zmiany
wielkości podaży
-interpretować
współczynniki cenowej i
dochodowej elastyczności
popytu
-interpretować
współczynniki cenowej
elastyczności podaży
-oceniać konsekwencje
zmian popytu i podaży na
cenę równowagi i wielkość
równowagi na rynku

-przedstawiać graficznie
zmiany popytu i zmiany
wielkości popytu
-przedstawiać graficznie
zmiany podaży i zmiany
wielkości podaży
-obliczać współczynniki
cenowej i dochodowej
elastyczności popytu
-obliczać współczynniki
cenowej elastyczności
podaży wyznaczać cenę
równowagi na rynku

-

-posługiwać się
pojęciami
dotyczącymi rynku i
jego klasyfikacji
- wyznaczać
graficznie krzywą
popytu i podaży
-rozróżniać pojęcia
krzywej i wielkości
popytu i podaży
-znać czynniki mające
wpływ na zmianę
podaży i popytu na
rynku
-określać
współczynniki
cenowej elastyczności
podaży oraz cenowej i
dochodowej
elastyczności popytu
-umieć określić
równowagę cenową na
rynku

-definiować podstawowe
pojęcia dotyczące rynku
i jego charakterystyki
-określać teoretycznie
prawa ryku –podaży i
popytu
-definiować elastyczność
cenową, dochodową i
mieszaną popytu
-znać znaczenie
elastyczności podaży

III Zachowanie konsumenta na rynku
1.Konfrontacja korzyści i kosztów. Użyteczność
2.Preferencje i krzywe obojętności
3.Ścieżka cen, czyli ograniczenia budżetowe
4.Równowaga konsumenta. Zmiany stanu równowagi.
5.Koszty alternatywne
6.Decyzje konsumenta – ćwiczenia
7.Decyzje konsumenta – powtórzenie
Umiejętności:
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•  Wyznaczać poziom równowagi konsumenta
•  Przeprowadzić rachunek kosztów i korzyści przy podejmowaniu decyzji przez

konsumenta
•  Obliczanie użyteczności całkowitej i krańcowej oraz prezentacja wyników

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
-wyznaczać poziom
równowagi
konsumenta
-graficznie
przedstawiać i
interpretować opisowo
użyteczność całkowitą i
krańcową.

-przeprowadzić rachunek
kosztów i korzyści
konsumenta w określonej
sytuacji życiowej
-obliczyć użyteczność
całkowitą i krańcową

-wytłumaczyć zagadnienie
użyteczności i równowagi
konsumenta

-zdefiniować pojęcia
użyteczności, krzywej
obojętności, równowagi
konsumenta,kosztów
alternatywnych

IV Zachowanie się producenta na rynku
1.Istota i funkcje przedsiębiorstwa
2.Rodzaje przedsiębiorstw
3.Czynniki rozwoju firm
4.Funkcja produkcji w krótkim okresie
5.Koszty w krótkim okresie
6.Decyzje producenta- ćwiczenia
7.Konkurencja doskonała i jej charakterystyczne cechy
8.Funkcjonowanie firmy wolnokonkurencyjnej
9.Przychody firmy wolnokonkurencyjnej
10.Równowaga firmy wolnokonkurencyjnej
11.Trzy sytuacje możliwe w krótkim okresie
12.Krzywa podaży firmy doskonale konkurencyjnej i gałęzi doskonale konkurencyjnej
13.Monopol i jego charakterystyczne cechy
14.Funkcjonowanie firmy- gałęzi w monopolu
15.Równowaga monopolu
16.Konkurencja monopolistyczna i jej charakterystyczne cechy
17.Funkcjonowanie firmy na rynku konkurencji monopolistycznej
18.Inne modele rynku
19.Porównanie charakterystycznych cech różnych struktur rynkowych
20.Podstawowe modele rynku – powtórzenie

Umiejętności:
•  Prezentować graficznie i interpretować funkcje produkcji
•  Rozróżniać rodzaje produktów i kosztów
•  Dokonywać charakterystyki i analizy porównawczej różnych struktur rynku

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
-interpretować graficznie
i opisowo funkcje
produkcji
-obliczać poszczególne
rodzaje produktów i
kosztów
-dokonywać analizy
porównawczej różnych
struktur rynku

-prezentować graficznie
funkcje produkcji
-rozróżniać poszczególne
rodzaje produktów i
kosztów
-dokonywać
charakterystyki
poszczególnych struktur
rynku

-przedstawiać funkcje
produkcji
-charakteryzować
poszczególne rodzaje
produktów i kosztów
-przekazywać podstawowe
informacje dotyczące
poszczególnych rodzajów
rynku

-definiować podstawowe
pojęcia dotyczące
funkcji produkcji
-definiować pojęcia
dotyczące
podstawowych rodzajów
kosztów
-omówić jeden z
omawianych modeli
rynku
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V Rynek czynników wytwórczych
1.Podaż pracy i czynniki wpływające na podaż pracy
2.Krzywa podaży na pracę
3.Popyt na prace
4.Krzywa popytu na pracę
5.Równowaga na rynku pracy. Wpływ polityki rządu i związków zawodowych na rynek
pracy.
6.Popyt na kapitał
7.Podaż kapitału
8.Istota i struktura rynku kapitałowego
9.Funkcjonowanie giełdy i jej uczestnicy
10.Inwestycje na polskim rynku giełdowym
11.Rodzaje papierów wartościowych
12.Czynniki wpływające na kursy akcji polskich spółek
13.Transakcje giełdowe
14.Notowania giełdowe
15.Rynek czynników wytwórczych – powtórzenie
Umiejętności:

•  Rozróżniać poszczególne rodzaje rynków
•  Prezentować graficznie i analizować zmiany podaży i popytu zasobów

ekonomicznych
•  Określać poziom równowagi na rynku pracy i wpływ polityki rządu na

zagospodarowanie czynników wytwórczych
•  Przedstawić na przykładzie funkcjonowanie giełdy

Bardzo dobra Dobra  Dostateczna Dopuszczająca
-analizować zmiany
podaży i popytu
zasobów
ekonomicznych
-oceniać obecny wpływ
polityki rządu na
zagospodarowanie
czynników
wytwórczych
-przedstawić na
wybranym przykładzie
notowania giełdowe

-prezentować graficznie
zmiany podaży i popytu
zasobów ekonomicznych
-scharakteryzować
funkcjonowanie giełdy

-scharakteryzować krzywe
popytu i podaży na pracę
-omówić rynek kapitałowy
-przedstawić
funkcjonowanie giełdy

-definiować podstawowe
pojęcia związane z
rynkiem pracy
-definiować podstawowe
zagadnienia dotyczące
rynku kapitałowego

VI Makroekonomiczna analiza dochodu i produktu w gospodarce-Bezrobocie i inflacja
1.Funkcjonowanie gospodarki jako całości
2.Obieg okrężny produktu i dochodu w gospodarce
3. Trzy sposoby mierzenia dochodu narodowego
4.Zagregowany popyt
5.Krzywa zagregowanego popytu. Zmiany zagregowanego popytu.
6.Krzywa zagregowanej podaży.Zmiany zagregowanej podaży.
7.Równowaga makroekonomiczna.
8.Powtórzenie wiadomości z zakresu zagadnień makroekonomicznych.
9.Test sprawdzający znajomość funkcjonowania gospodarki.
10.Podstawowe pojęcia dotyczące rynku pracy i bezrobocia.
11.Rodzaje bezrobocia.
12.Podstawowe pojęcia związane z inflacją.
13.Przyczyny inflacji i jej rodzaje.
14.Mierniki inflacji.
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15.Konsekwencje inflacji.

Umiejętności:
•  Przedstawić wzajemne powiązania między wszystkimi uczestnikami rynku
•  Wyznaczać punk pośredni i finalny oraz wartość dodaną
•  Analizować obieg pieniądza i produktu w gospodarce
•  Rozróżniać realny i nominalny PKB
•  Obliczać dyspozycyjny dochód ludności
•  Analizować podstawowe wskaźniki charakteryzujące kondycję gospodarki
•  Określać rodzaje bezrobocia i obliczać wskaźniki bezrobocia
•  Przeprowadzić analizę przyczynowo- skutkową zjawisk inflacyjnych
•  Dokonać analizy sytuacji gospodarczej kraju w warunkach bezrobocia i inflacji

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
-wyznaczać produkt
pośredni i finalny oraz
wartość dodaną.
-analizować wskaźniki
ekonomiczne pokazujące
kondycję gospodarki.
-analizować stopę
życiową ludności a
kondycję gospodarki.
-analizować ekonomiczne
i społeczne skutki
bezrobocia w oparciu o
wskaźniki w wybranym
regionie kraju.
-dokonać samodzielnie
analizy sytuacji
gospodarczej kraju w
warunkach inflacji i
bezrobocia.

-znać metody mierzenia
rozmiarów działalności
gospodarczej.
-umieć obliczać dochód
dyspozycyjny ludności.
-obliczać wskaźniki
bezrobocia i je
analizować.
-przeprowadzać analizę
zjawiska inflacji z
uwzględnieniem kosztów i
korzyści inflacji.

-analizować obieg
pieniądza i produktu w
gospodarce
-rozróżniać PKB realny,
nominalny i wartość
dodaną.
-rozróżniać dochód
osobisty i dyspozycyjny.
-znać rodzaje bezrobocia i
postać mierników.
-znać rodzaje, przyczyny
inflacji oraz jej mierniki.

-znać ruch okrężny
produktu i pieniądza w
gospodarce rynkowej
-definiować produkt
krajowy realny i
nominalny
-znać pojęcie i rodzaje
bezrobocia
-znać pojęcie i rodzaje
inflacji

VII Wzrost i cykliczny rozwój gospodarki
1.Przebieg cyklu koniunkturalnego
2.Charakterystyka cyklu koniunkturalnego
3.Rola rządu i jego funkcje w gospodarce
4.Narzędzia polityki fiskalnej państwa
5.Wydatki rządowe i ich wpływ na wielkość produkcji i poziom cen w gospodarce
6.Pojęcie i rodzaje podatków stosowanych w Polsce.
7.Powtórzenie wiadomości
Umiejętności:

•  Stosować mierniki tempa wzrostu gospodarczego i oceniać je
•  Dokonać analizy zmian ważnych zjawisk gospodarczych charakterystycznych

dla cyklu koniunkturalnego
•  Graficznie przedstawić przebieg cyklu koniunkturalnego na podstawie danych

o podstawowych zjawiskach gospodarczych
Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
-wykorzystywać mierniki
tempa wzrostu
gospodarczego do oceny
jego tempa.
-graficznie przedstawić
przebieg cyklu

-znać mierniki tempa
wzrostu gospodarczego
-dokonać analizy zmian
zjawisk gospodarczych
mających wpływ na
przebieg cyklu

-znać czynniki wzrostu
gospodarczego i jego
mierniki.
-przedstawiać cykl
koniunkturalny i
przyczyny cykliczności

-rozróżniać pojęcie
wzrostu i rozwoju
gospodarczego.
-omówić fazy cyklu
koniunkturalnego
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koniunkturalnego na
podstawie zmieniających
się zjawisk
gospodarczych

gospodarczego. rozwoju.

VIII Mi ędzynarodowa współpraca i integracja gospodarcza
1.Bank centralny i polityka monetarna
2.Konsekwencje stosowania polityki monetarnej
3.Gospodarcze skutki stosowania ekspansywnej polityki monetarnej i fiskalnej
4.Gospodarcze skutki stosowania restrykcyjnej polityki monetarnej i fiskalnej
5.Bilans płatniczy i handel zagraniczny
6.Europejski System Walutowy
7.Główne problemy współczesnych procesów globalizacyjnych
8 Powtórzenie wiadomości
Umiejętności:

•  Przedstawiać gospodarcze skutki stosowania ekspansywnej i restrykcyjnej
polityki monetarnej i fiskalnej.

•  Przedstawić korzyści wynikające z handlu międzynarodowego
•  Analizować bilans płatniczy

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca
-analizować gospodarcze
skutki polityki
monetarnej i fiskalnej
państwa.
-analizować strukturę
bilansu płatniczego kraju.

-graficznie przedstawiać
gospodarcze skutki
polityki monetarnej
państwa.
-przedstawiać korzyści
wynikające z handlu
międzynarodowego i jego
wpływ na wzrost
gospodarczy.

-przedstawiać gospodarcze
skutki polityki monetarnej
państwa.
-wskazywać na elementy
bilansu płatniczego.

-znać pojęcie polityki
monetarnej i jej rodzaje
-znać teorię kosztów
komparatywnych.
-

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę z zakresu omawianej problematyki
wykraczającą poza program nauczania, samodzielnie wnioskuje i interpretuje zjawiska
ekonomiczne. Bierze aktywny udział w „Kole Młodych Ekonomistów”, organizowanych
olimpiadach i konkursach na szczeblu regionalnym i centralnym.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował treści programowych objętych
programem nauczania w stopniu minimalnym, nie definiuje podstawowych pojęć
ekonomicznych i nie wyraża chęci współpracy z nauczycielem.

     Opracowała:      Zatwierdził:


