Roczny plan dydaktyczny przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym , uwzględniający kształcone
umiejętności i treści podstawy programowej

Temat

Liczba
godzin

Treści
podstawy
programowej

Cele ogólne

Cele szczegółowe

Kształcone
umiejętności

Propozycje
metod
nauczania

Propozycje
środków
dydaktycznych

Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej
1. Przemiany
gospodarcze w
Polsce

1

2.5, 4.10,
4.12

Poznanie
przemian
gospodarczych w
Polsce.

2. Cykle
gospodarcze

1

4.9

Poznanie rodzajów
i cykli
gospodarczych.

3. Podstawowe
wskaźniki

1

4.2

Poznanie
podstawowych

Poznanie okresów
przemian i ich
znaczenia.
Poznanie okresów
recesji i wzrostu
gospodarczego.
Poznanie wpływu
koniunktury
na gospodarkę.

Rozumienie
przemian
systemowych
w gospodarce.
Poznanie i
rozumienie pojęć:

recesja, kryzys,
przemiana
gospodarcza,
koniunktura.
Poznanie cech
Zapoznanie
charakterystycznych z cyklem
cyklu
koniunkturalnym
gospodarczego.
i trendem
Umiejętność
koniunkturalnym.
wyznaczania
Umiejętność
punktów zwrotnych określania
cyklu.
panującego trendu
na podstawie
wykresu cyklu.
Przewidywanie
etapu cyklu oraz
jego następstw.
Odróżnianie
wskaźników

Zapoznanie
z pojęciem PKB,

burza
mózgów

podręcznik,
internet,

analiza
statystyczna,
praca
grupowa

podręcznik,
internet,
podręcznik do
historii,
schematy cykli

pogadanka,
analiza

podręcznik,
internet, rocznik

Uwagi

gospodarcze

wskaźników
gospodarczych.

gospodarczych.
Umiejętność
obliczania
poszczególnych
wskaźników
gospodarczych.
Umiejętność
wykorzystania
wielkości wskaźnika
do oceny stanu
gospodarki.
Poznanie cech
poszczególnych
elementów rynku.
Określanie wpływu
jednego elementu
na drugi.

4. Rynek i jego
elementy

1

2.1, 2.2, 2.3,
2.6

Zapoznanie
z rynkiem
i jego elementami.

5. Cena jako
element
równowagi
rynkowej

1

2.7

Zapoznanie z
wpływem ceny na
rynek.

Określanie ceny
towaru oraz dobra
wpływające na
cenę.

6. Giełda i rynek
papierów
wartościowych

1

3.4, 3.5

Poznanie giełdy
oraz rynku
papierów

Określanie cech
giełdy. Odróżnianie
różnych rodzajów

PNB, PKB per
capita, PNB per
capita, parytetem
siły nabywczej.
Rozumienie
znaczenia
wskaźników
w gospodarce.

statystyczna,
burza
mózgów

statystyczny,
analizy
gospodarcze

Zapoznanie
z pojęciem rynku,
podaży, popytu,
punktu
równowagowego.
Omówienie
mechanizmu
rynkowego, prawa
popytu i podaży.
Zapoznanie
z pojęciem ceny,
dobra
substytucyjnego i
komplementarnego
oraz efektu
Griffena.
Umiejętność
wyznaczania punktu
równowagowego
(ceny).
Zapoznanie
z pojęciami giełdy,
rynku kapitałowego,

pogadanka,
burza
mózgów

podręcznik,
schemat
mechanizmu
rynkowego

wykład,
pogadanka,
analiza
danych

podręcznik

burza
mózgów,
analiza

strona WWW
giełdy,
podręcznik,

wartościowych.

papierów
wartościowych.
Poznanie wpływu
giełdy na
gospodarkę.

7. Budżet państwa

1

4.4, 4.5

Poznanie budżetu i
jego wpływu na
życie obywatela.

Określanie
dochodów
i wydatków
budżetowych oraz
salda budżetowego.

8. System bankowy

1

3.2

Poznanie systemu
bankowego.

Poznanie rodzajów
banków i cech
banku centralnego.
Określenie funkcji
KNF. Odróżnianie
banku
komercyjnego od
parabanku .

KNF, maklera,
papieru
wartościowego,
akcji, obligacji, bonu
i weksla oraz z
podziałem
papierów
wartościowych.
Odróżnianie
różnych rodzajów
papierów
wartościowych.
Zapoznanie
z pojęciem budżetu
i zasadami
budżetowymi.
Poznanie sposobu
wyznaczania salda
budżetowego.
Poznanie podziału
i klasyfikacji
dochodów
i wydatków.
Zapoznanie
z systemem
bankowym,
pojęciem banku,
klasyfikacją
banków, pojęciem
instytucji
finansowej i
parabankowej.
Poznanie i
rozumienie cech

tekstu

materiały
edukacyjne GPW

analiza
tekstu,
analiza
statystyczna

budżet państwa,
podręcznik

dyskusja,
burza
mózgów,
analiza
tekstu

podręcznik,
ulotki banków

9. Powtórzenie
wiadomości

1

10. Sprawdzian
wiadomości

1

1. Człowiek jako
istota
przedsiębiorcza

banku
komercyjnego i
centralnego.
Odróżnianie
banków
komercyjnych od
banku centralnego.
Powtórzenie i
Usystematyzowanie Powtórzenie pojęć
utrwalenie
i utrwalenie
dotyczących cykli,
wiadomości
poznanych
rynku, systemu
zagadnień.
bankowego,
budżetu.
Wykorzystywanie
posiadanej wiedzy
do wyjaśniania
zagadnień
związanych
z system
gospodarczym,
cyklem
gospodarczym,
budżetem państwa
i systemem
bankowym.
Sprawdzian
Sprawdzenie wiedzy Wykorzystanie
wiadomości
i zdobytych
posiadanej wiedzy
umiejętności.
do rozwiązania
zadań
problemowych.
Dział 2. Komunikacja interpersonalna
1

1.1, 1.3, 1.7

Poznanie pojęcia
przedsiębiorczości.

Określanie cech
osoby
przedsiębiorczej u

Poznanie definicji
przedsiębiorczości
i samooceny.

dyskusja,
pogadanka

podręcznik

test

pogadanka,
dyskusja,
burza

podręcznik

samego siebie.
Określanie typu
osobowości.
Poznanie sposobów
samooceny.

Poznanie i
wykorzystanie w
praktyce metod
samooceny.
Zaklasyfikowanie
siebie do
odpowiedniego
typu osobowości.

mózgów

Planowanie swojej
kariery na
podstawie analizy
własnej
osobowości.

Umiejętność
dokonania analizy
własnej osoby oraz
planowania swojej
kariery na tej
podstawie.

Poznanie analizy
SWOT własnej
osoby oraz zasad
i korzyści
wynikających z
inwestowania w
siebie.
Rozumienie istoty
komunikacji.
Odróżnianie
komunikacji
werbalnej od
niewerbalnej.
Rozumienie pojęć:
mowa ciała, kanał
komunikacji,
komunikat.
Poprawne
wykorzystywanie
mowy ciała w
życiu.
Poznanie pojęcia
asertywności.
Wymienianie cech
osoby asertywnej.
Umiejętność
zachowywania się

pogadanka,
dyskusja,
burza
mózgów

2. Analiza własnej
osobowości

1

1.4, 1.5, 1.6

3. Rodzaje i kanały
komunikacji

1

1.8

Zapoznanie z
komunikacją
werbalną i
niewerbalną.

Poznanie roli
komunikacji
w życiu człowieka.
Rozumienie
znaczenia
komunikacji
werbalnej
i niewerbalnej.
Poznanie zasad
opracowywania
prawidłowego
komunikatu.

4. Postawa
asertywna

1

1.2

Zapoznanie z
asertywnością jako
podstawowym
zachowaniem
człowieka.

Umiejętność
określania postawy
asertywnej.
Stosowanie
postawy asertywnej
w typowych

podręcznik

dyskusja,
drama

podręcznik,
internet
prezentacje
multimedialne

dyskusja,
drama

podręcznik,
internet
prezentacje
multimedialne

5. Konflikty i
sposoby ich
rozwiązywania

1

1.9, 1.10, 5.7

Zapoznanie z
konfliktami i ich
wpływem na życie
człowieka.

6. Negocjacje

1

1.9, 1.10, 5.7

Zapoznanie z
negocjacjami i ich
wpływem na życie
człowieka.

7. Błędy w
komunikacji

1

1.6, 1.7

Zapoznanie z
barierami
w komunikacji
interpersonalnej.

8. Reklama jako
przykład
komunikacji

1

1.11

Zapoznanie z
reklamą jako
sposobem

sytuacjach.

asertywnie.

Poznanie rodzajów
konfliktów.
Poznanie i
wykorzystanie
sposobów
rozwiązywania
konfliktów.
Dokonywanie
wyboru właściwego
sposobu w
zależności od
rodzaju konfliktu.
Poznanie rodzajów
negocjacji.
Umiejętność
stosowania
miękkich i twardych
negocjacji w
praktyce.
Kreowanie cech
dobrego
negocjatora.
Poznanie
podstawowych
barier w
komunikacji
interpersonalnej
oraz sposobów
niwelowania barier
w komunikacji.
Odróżnianie
reklamy od
promocji. Poznanie

Poznanie pojęć:
konflikt,
kompromis,
liberalizm,
dominacja.
Stosowanie
poszczególnych
sposobów
rozwiązywania
konfliktów w
praktyce.

dyskusja,
drama

podręcznik,
internet

Poznanie pojęcia
negocjacji.
Wymienianie cech
negocjacji
twardych i
miękkich.
Znajdowanie w
sobie cech
negocjatora.

pogadanka,
scenka,
drama,
analiza tekstu

podręcznik,
artykuły
prasowe

Poznanie zalet i
wad komunikatu
oraz różnego
rodzaju barier
komunikacji.
Przeciwdziałanie
barierom w
komunikacji.
Poznanie pojęć:
reklama, promocja,
perswazja.

drama

podręcznik,
telewizja

pogadanka

podręcznik,
ulotki
reklamowe,

komunikowania
się ludzi.

9. Powtórzenie
wiadomości

1

Powtórzenie
i utrwalenie
wiadomości

10. Sprawdzian
wiadomości

1

Sprawdzian
wiadomości

sposobów
reklamowania się i
metod perswazji
stosowanych
w reklamach
Usystematyzowanie
i utrwalenie
poznanych
zagadnień.

Sprawdzenie
wiedzy i zdobytych
umiejętności

Odnajdywanie
elementów
perswazyjnych
w reklamie.
Powtórzenie pojęć
związanych
z komunikacją
interpersonalną,
konfliktami,
negocjacjami.
Poprawne
stosowanie
postawy
asertywnej w życiu.
Prowadzenie
negocjacji.
Dobieranie
właściwego
sposobu
rozwiązywania
konfliktu.
Rozpoznawanie
elementów
perswazyjnych
w reklamach.
Wykorzystanie
posiadanej wiedzy
do rozwiązania
zadań
problemowych.

wideoklipy
reklam

dyskusja,
pogadanka

podręcznik

test

Dział 3. Rynek pracy
1. Istota rynku

1

1.7, 6.2

Poznanie rynku

Poznanie

Poznanie pojęć:

dyskusja,

podręcznik,

pracy

pracy i jego
elementów.

mechanizmu rynku
pracy oraz
znaczenia podaży i
popytu oraz
bezrobocia na rynku
pracy.

Poznanie rodzajów
bezrobocia oraz
wpływu bezrobocia
na lokalny rynek
pracy.
Poznanie instytucji
pomagających
w poszukiwaniu
pracy. Rozumienie
znaczenia
poszukiwania pracy
dla osoby
poszukującej pracy.
Poznanie kanałów
poszukiwania pracy.
Poznanie roli i
budowy CV oraz
listu
motywacyjnego.
Poznanie sposobów
przesyłania aplikacji
o pracę.

2. Bezrobocie

1

1.6, 1.7, 6.1

Poznanie cech i
znaczenia
bezrobocia.

3. Poszukiwanie
pracy

1

6.2, 6.3, 6.4

Rozumienie
wpływu
poszukiwania
pracy na rynek
pracy.

4. Aplikacja o pracę

1

6.4, 6.6

Poznanie
dokumentów
niezbędnych przy
aplikowaniu
o pracę.

rynek pracy, podaż,
popyt, bezrobocie,
praca. Omówienie
znaczenia pracy dla
człowieka.
Świadomość, że
bezrobocie to
problem lokalny.
Poznanie pojęcia
bezrobocia i jego
typów. Określanie
wpływu bezrobocia
na rynek lokalny.
Poznanie instytucji
pomagających
podczas poszukiwań
pracy. Korzystanie z
dostępnych
kanałów informacji
o pracy.

burza
mózgów,
analiza
tekstu

internet, rocznik
statystyczny,
analizy PUP

burza
mózgów,
analiza
tekstu

podręcznik,
internet, rocznik
statystyczny,
analizy PUP

burza
mózgów,
analiza
tekstu

podręcznik,
internet,
dokumenty PUP

Poznanie pojęć: CV,
list motywacyjny.
Poznanie i
rozróżnianie
kanałów wysyłania
aplikacji.
Samodzielne
przygotowywanie
CV
i listu
motywacyjnego.

analiza
tekstu,
dyskusja

podręcznik,
internet, prasa
tematyczna

5. Rozmowa
kwalifikacyjna

1

6.7

Rozumienie
wpływu rozmowy
kwalifikacyjnej na
znalezienie pracy.

Poznanie etapów
rozmowy
kwalifikacyjnej.
Poznanie zasad
postępowania
(zachowywania się)
podczas rozmowy
o pracę. Ćwiczenie
prawidłowej mowy
ciała.

6. Płaca

1

6.8

Poznanie pojęcia
płacy
i jej znaczenia.

Poznanie rodzajów
płacy, jej form i
funkcji.

7. Prawne aspekty
pracy

1

6.5

Poznanie podstaw
prawnych pracy.

Poznanie aktów
prawnych
regulujących
stosunek pracy.
Poznanie różnych
rodzajów umów
o pracę.
Zapoznanie
z prawami
i obowiązkami
pracownika.

Poznanie pojęcia
rozmowy
kwalifikacyjnej.
Stosowanie w
praktyce zasad
prowadzenia
rozmowy
kwalifikacyjnej.
Poznanie podstaw
prawnych rozmowy
kwalifikacyjnej.
Wykorzystywanie
elementów mowy
ciała podczas
rozmowy
kwalifikacyjnej.
Poznanie pojęcia
płacy oraz jej form i
funkcji.
Wymienianie zalet i
wad poszczególnych
form płacy.
Poznanie Kodeksu
pracy. Zapoznanie z
zasadami tworzenia
umowy o pracę.
Poznanie różnych
typów zatrudnienia.
Poznanie praw i
obowiązków
pracownika i
pracodawcy.
Wykorzystywanie
posiadanej wiedzy

analiza
tekstu,
drama,
dyskusja

podręcznik,
internet

analiza
tekstu,
dyskusja

podręcznik,
internet, prasa
tematyczna

analiza
tekstu

podręcznik,
internet, kodeks
pracy, wzory
umów

8. Etyczne aspekty
pracy

1

9. Powtórzenie
wiadomości

1

10. Sprawdzian
wiadomości

1

1. Pieniądz jako

1

6.9

2.4, 2.6, 2.7,

w życiu
codziennym.
Poznanie zasad
Poznanie
Poznanie pojęć:
etycznych
nieetycznych
korupcja i lobbing.
obowiązujących w zachowań w pracy.
Poznanie zasad
pracy.
Poznanie wpływu
etycznych
nieetycznych
w pracy oraz
zachowań na pracę etycznych
i atmosferę w pracy. i nieetycznych
zachowań w pracy.
Powtórzenie
Usystematyzowanie Powtórzenie pojęć
i utrwalenie
i utrwalenie
związanych z
wiadomości
poznanych
rynkiem pracy.
zagadnień.
Opracowywanie
aplikacji o pracę.
Umiejętność
odpowiedniego
zachowania się
podczas rozmowy
kwalifikacyjnej.
Poznanie aspektów
prawnych i
etycznych
zatrudnienia i
wykorzystywanie
ich w praktyce.
Sprawdzian
Sprawdzenie
Wykorzystanie
wiadomości
wiedzy i zdobytych
posiadanej wiedzy
umiejętności.
do rozwiązania
zadań
problemowych.
Dział 4. Finanse i inwestycje
Rozumienie, że

Poznanie funkcji

Poznanie pojęcia

dyskusja

dyskusja,
pogadanka

podręcznik,
artykuły
prasowe
dotyczące
lobbingu i etyki
w pracy

podręcznik

test

dyskusja

podręcznik,

element
gospodarki

3.1

pieniądz to
niezbędny
element w życiu
człowieka.
Poznanie wpływu
inflacji na wartość
pieniądza.

pieniądza oraz
znaczenia pieniądza
w życiu człowieka.

2. Inflacja

1

4.6, 4.7, 4.8,
4.11

Poznanie różnych
rodzajów inflacji
oraz sposobów
przeciwdziałania
inflacji. Określanie
wpływu inflacji na
ceny.
Poznanie cech
różnych lokat
bankowych.
Określanie zysku z
lokaty bankowej.
Umiejętność
wyboru najlepszej
lokaty.

3. Lokaty bankowe

1

3.2, 3.3, 3.7,
3.8, 3.10

Rozumienie
znaczenia
lokowania
pieniędzy.

4. Kredyty
i pożyczki

1

3.2, 3.3, 3.7,
3.8, 3.10

Poznanie
znaczenia kredytu
w życiu człowieka.

Odróżnianie
kredytu od
pożyczki.
Umiejętność
określania kosztów
kredytu oraz
wyboru najlepszego
(najtańszego)
kredytu.

5. Inwestycje
giełdowe

1

3.2, 3.5, 3.6,
3.7

Zapoznanie z
inwestowaniem na
giełdzie jako

Poznanie zasad
notowań
giełdowych.

pieniądza i jego
funkcji. Określanie
wpływu pieniądza
na życie człowieka.
Poznanie pojęcia
inflacji i sposobów
przeciwdziałania
inflacji. Odróżnianie
rodzajów inflacji.

Poznanie pojęcia
depozytu
bankowego i stopy
procentowej lokat.
Odróżnianie lokat.
Określanie zalet i
wad poszczególnych
lokat. Obliczanie
zysku z lokat.
Poznanie pojęć:
kredyt i pożyczka.
Rozumienie
znaczenia stopy
kredytowej.
Obliczanie kosztów
kredytu.
Umiejętność
wyboru
najkorzystniejszego
dla siebie kredytu.
Poznanie pojęć:
akcja, rachunek
maklerski, kurs

internet

dyskusja,
analiza
tekstu

podręcznik,
internet,
artykuły
prasowe

burza
mózgów,
analiza
tekstu

podręcznik,
internet, ulotki
lokat bankowych

burza
mózgów,
analiza
tekstu

podręcznik,
internet, ulotki
ofert
kredytowych

burza
mózgów,
analiza

strona WWW
giełdy,
podręcznik,

alternatywą dla
lokat bankowych.

Umiejętność
odróżniania
wskaźników
giełdowych od
siebie.

6. Fundusze
inwestycyjne
i inne sposoby
inwestowania

1

3.2, 3.9, 3.10

Poznanie
alternatywnych
sposobów
pomnażania
kapitału.

Poznanie znaczenia
funduszy
inwestycyjnych.
Poznanie
przykładów innych
sposób
inwestowania.
Określanie
zyskowności
poszczególnych
form inwestowania.

7. Konsument, czyli
ja

1

1.9, 1.10

Poznanie praw i
obowiązków
konsumenta.

Poznanie praw
konsumenta.
Poznanie instytucji
pomagających
konsumentom w
prowadzonych
sporach oraz

giełdowy, wskaźniki
giełdowe.
Umiejętność
poprawnego
odczytywania
notowań
giełdowych oraz
oceniania
spodziewanych
zysków z inwestycji
giełdowych.
Rozumienie ryzyka z
nimi związanego.
Poznanie pojęcia
funduszy
inwestycyjnych.
Poznanie zasad
określania wartości
funduszy
inwestycyjnych.
Przewidywanie
ewentualnych
zysków
z inwestowania
w fundusze
inwestycyjne
i z innych źródeł.
Poznanie pojęć:
reklamacja,
gwarancja.
Korzystanie z
pomocy instytucji
konsumenckich.
Umiejętność

źródeł

materiały
edukacyjne GPW

burza
mózgów,
analiza
źródeł

strona WWW
giełdy,
podręcznik,
materiały
edukacyjne
GPW, prasa
tematyczna

dyskusja,
analiza
tekstu

podręcznik,
Internet, ustawa
o prawach
konsumenta

8. Powtórzenie
wiadomości

1

Powtórzenie i
utrwalenie
wiadomości

9. Sprawdzian
wiadomości

1

Sprawdzian
wiadomości

procedur reklamacji
towaru i usługi.
Poznanie innych
sposobów
korzystania z praw
konsumenckich.
Usystematyzowanie
i utrwalenie
poznanych
zagadnień.

rozpoczynania
procedury
reklamacyjnej.

Powtórzenie pojęć:
pieniądz, inflacja i
innych związanych z
lokatami
bankowymi,
kredytami i innymi
sposobami
inwestowania.
Umiejętność
obliczania zysku
z lokaty oraz
kosztów kredytu.
Ocenianie ryzyka
inwestowania.
Powtórzenie pojęć
związanych
z konsumentem.
Umiejętność
przeprowadzenia
procedury
reklamacyjnej.
Sprawdzenie
Wykorzystanie
wiedzy i zdobytych
posiadanej wiedzy
umiejętności.
do rozwiązania
zadań
problemowych.
Dział 5. Podatki i ubezpieczenia

dyskusja,
pogadanka

test

podręcznik

1. System
podatkowy

1

4.1, 4.3

Poznanie
obowiązującego
systemu
podatkowego.

Poznanie rodzajów
podatków, ich
podobieństw i
różnic. Poznanie
funkcji podatku.

2. Podatek
dochodowy

1

4.1, 4.3, 6.8

Poznanie
znaczenia i roli
podatku
dochodowego.

3. Obliczanie
podatku

1

6.8

Poznanie sposobu
obliczania
zobowiązania
podatkowego.

Poznanie typów
podatków
dochodowych,
rodzajów stawek i
ulg podatkowych.
Omawianie
znaczenia podatku
dochodowego.
Poznanie procedur
obliczania podatku
dochodowego.

4. Ubezpieczenia
społeczne

1

3.2, 3.9

Poznanie systemu
ubezpieczeń
społecznych oraz
znaczenia systemu
ubezpieczeń
społecznych.

Poznanie
charakterystyki
systemu
emerytalnego i
rentowego oraz
znaczenia
ubezpieczenia
zdrowotnego.

Poznanie pojęcia
podatek, jego
rodzajów i funkcji.
Wskazywanie różnic
pomiędzy
poszczególnymi
rodzajami
podatków.
Omawianie
znaczenia podatku
w życiu człowieka.
Poznanie pojęcia
podatku
dochodowego oraz
obwiązujących
stawek
podatkowych.
Obliczanie ulgi
podatkowej.
Umiejętność
poprawnego
obliczenia
należnego podatku.

dyskusja,
analiza
tekstu

podręcznik,
internet

dyskusja,
analiza
tekstu

podręcznik,
internet, strona
ministerstwa
finansów, wzory
deklaracji
podatkowych

analiza
tekstu

Znajomość zasad
funkcjonowania
systemu
emerytalnego i
rentowego.
Odróżnianie
poszczególnych
elementów systemu
emerytalnego.

dyskusja,
analiza
tekstu

podręcznik,
internet, strona
ministerstwa
finansów, wzory
deklaracji
podatkowych
podręcznik,
Internet, ustawa
o świadczeniach
emerytalnych
i rentowych

5. Ubezpieczenia
majątkowe

1

3.2, 3.8

Poznanie
charakterystyki
ubezpieczeń
majątkowych.

6. Dobrowolne
ubezpieczenia

1

3.2, 3.8

Poznanie systemu
ubezpieczeń
dobrowolnych.

7. Powtórzenie
wiadomości

1

Powtórzenie
i utrwalenie
wiadomości

Poznanie zasad
określania
ubezpieczenia
zdrowotnego.
Poznanie podziału
Poznanie pojęć:
ubezpieczeń
polisa,
majątkowych oraz
ubezpieczenie
znaczenia polisy.
obowiązkowe,
ubezpieczenie
dobrowolne.
Poznawanie
przykładów
ubezpieczeń
obowiązkowych
i dobrowolnych.
Poznanie rodzajów
Poznanie rodzajów
ubezpieczeń
dobrowolnych
dobrowolnych oraz ubezpieczeń.
ich cech
Omawianie
charakterystycznych znaczenia
.
ubezpieczeń
dobrowolnych.
Usystematyzowanie Powtórzenie zasad
i utrwalenie
rządzących
poznanych
systemem
zagadnień.
podatkowym.
Odróżnianie
podatków od siebie.
Powtórzenie pojęć;
ubezpieczenie
obowiązkowe i
dobrowolne.
Umiejętność
określania

dyskusja,
analiza
tekstu

podręcznik,
ustawa o
ubezpieczeniach,
internet

dyskusja,
analiza
tekstu,
burza
mózgów

podręcznik,
internet

dyskusja,
pogadanka

podręcznik

8. Sprawdzian
wiadomości

1

Sprawdzian
wiadomości

Sprawdzenie wiedzy
i zdobytych
umiejętności.

wysokości
ubezpieczenia.
Znajomość skutków
zawarcia
ubezpieczenia.
Umiejętność
obliczenia wysokość
podatku
dochodowego
Wykorzystanie
posiadanej wiedzy
do rozwiązania
zadań
problemowych.

test

Dział 6. Ja i moja firma
1. Podstawy
działalności
gospodarczej

1

5.1, 5.2

2. Podstawy
prawne
działalności
gospodarczej

1

5.4

Poznanie celów i
rodzajów
działalności
gospodarczej.

Znajomość
przepisów
prawnych
dotyczących
działalności
gospodarczej.

Określanie definicji
i zakresu
działalności
gospodarczej.
Określanie celów
działalności
gospodarczej.
Odróżnianie od
siebie różnych form
działalności
gospodarczej.
Wybieranie
właściwej formy dla
swojej firmy.
Poznanie
obowiązujących w
Polsce aktów
prawnych.

Poznanie pojęcia
działalności
gospodarczej.
Umiejętność
określania celów
działalności

dyskusja,
burza
mózgów

podręcznik,
internet

Odróżnianie form
działalności
gospodarczej: spółki
z ograniczoną
odpowiedzialnością,
spółki
komandytowej,
spółki cywilnej,
spółki akcyjnej,
jednoosobowej
działalności

analiza
źródeł,
dyskusja

podręcznik,
internet

3. Biznesplan

1

5.3, 5.8, 5.10

Planowanie
rozwoju własnej
firmy na
podstawie
biznesplanu.

4. Zakładanie firmy

1

5.5

Poznanie
procedury
zakładania firmy.

5. Praca zespołowa
w firmie

1

1.9, 5.6, 5.8

Poznanie korzyści
z pracy zespołowej
w firmie.

Poznanie cech
biznesplanu oraz
zasad jego
tworzenia.
Rozumienie
znaczenia
planowania dla
efektów działalności
firmy.
Poznanie sposobów
rozpoczynania
i zgłaszania
działalności
gospodarczej.
Umiejętność
prawidłowego
wypełniania
wniosków.
Korzystanie
z systemu
elektronicznego.
Opracowanie zasad
doboru personelu.
Planowanie

gospodarczej.
Umiejętność
wykorzystywania
aktów prawnych.
Wymienianie różnic
(zalet i wad)
poszczególnych
form prowadzenia
działalności
gospodarczej.
Znajomość zasad
tworzenia
biznesplanu i jego
schematu.
Rozumienie
znaczenia marki
firmy. Poznanie
pojęcia polityka
firmy.
Poznanie pojęć:
NIP, REGON.
Umiejętność
wypełnienia
wniosku
o wpis do ewidencji
gospodarczej.
Znajomość etapów
zakładania firmy.

Znajomość zasad
doboru
pracowników oraz

dyskusja,
burza
mózgów

podręcznik,
internet

analiza
tekstu

podręcznik,
internet, wzory
druków NIP,
REGON

dyskusja

podręcznik,
internet,

schematu pracy
firmy. Określanie
zasad pracy
zespołowej.

6. Księgowość w
firmie

1

5.8

7. Dokumenty
firmowe

1

5.6, 5.8

8. Etyka
prowadzenia firmy

1

5.9

Umiejętność
prowadzenia
rachunkowości w
firmie.

Umiejętność
prowadzenia
dokumentacji
firmowej.

Poznanie zasad
etyki w biznesie.

Określenie zasad
rachunkowości i
sposobów
prowadzenia
księgowości.
Znajomość zalet
i wad
poszczególnych
sposobów
prowadzenia
księgowości.
Znajomość zasad
obiegu
dokumentów w
firmie. Określenie
zasad prowadzenia
dokumentacji.
Planowanie typów
dokumentów w
firmie.

Poznanie różnych
nieetycznych
zachowań i ich

cech dobrego
kierownika.
Umiejętność
opracowania
schematu pracy w
zespole. Znajomość
zalet i wad pracy
zespołowej.
Znajomość pojęć:
księga rachunkowa,
deklaracja
podatkowa,
kreatywna
księgowość.
Umiejętność
prowadzenia ksiąg
rachunkowych.

Znajomość zasad
obiegu
dokumentów.
Umiejętność
opracowania zasad
prowadzenia
dokumentacji.
Rozumienie
znaczenia dobrego
obiegu
dokumentacji w
firmie.
Poznanie pojęcia
korupcji. Znajomość
elementów

schematy pracy

dyskusja,
analiza
tekstu

podręcznik,
internet, wzory
ksiąg, deklaracji
podatkowych

dyskusja,
pogadanka

podręcznik,
internet

burza
mózgów,
pogadanka

podręcznik,
internet
artykuły

wpływu na biznes.

9. Powtórzenie
wiadomości

1

Powtórzenie i
utrwalenie
wiadomości

Usystematyzowanie
i utrwalenie
poznanych
zagadnień.

wchodzących w
zakres etyki
pracodawcy.
Rozróżnianie
zachowań
etycznych
i nieetycznych
pracodawcy.
Powtórzenie
podstaw prawne
zakładania własnej
firmy. Utrwalenie
wiedzy o rodzajach
prowadzonej
księgowości,
przepisach
prawnych
dotyczących
działalności
gospodarczej.
Odróżniane form
prowadzenia
działalności
gospodarczej.
Projektowanie
biznesplanu.
Umiejętność
przeprowadzenia
procedury założenia
własnej firmy.
Umiejętność
zorganizowania
rachunkowości
i obiegu

prasowe na
temat etyki

dyskusja,
pogadanka

podręcznik

dokumentów
firmie. Znajomość
etycznych aspektów
prowadzenia
działalności
gospodarczej.
10. Sprawdzian
wiadomości

1

1.

1

2.

1

3.

1

Sprawdzian
wiadomości

Sprawdzenie wiedzy
i zdobytych
umiejętności.

Wykorzystanie
posiadanej wiedzy
do rozwiązania
zadań
problemowych.
Godziny do dyspozycji nauczyciela

test

