
 

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw ekonomii 
 

Klasa I Technikum w zawodzie technik ekonomista 
           

Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r., z późniejszymi zmianami, w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów  i egzaminów  w szkołach 
publicznych. 
           PSO z podstaw ekonomii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława Iwaszkiewicza                

w Twardogórze. 

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 
1) wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programach 

nauczania; 
2) dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia; 
3) wykorzystywanie osiągnięć uczniów do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela. 

 
Ocena dopuszczająca – wymagania konieczne 
Ocena dostateczna – wymagania konieczne + podstawowe 
Ocena dobra – wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające 
Ocena bardzo dobra – wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające 
Ocena celująca – wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające + wykraczające 
 

Na lekcjach podstaw ekonomii oceniane są następujące obszary: 

- postępy w nauce wynikające z wkładu pracy ucznia; 
- współpraca ucznia z innymi uczniami; 
- uczestnictwo w dyskusjach; 
- aktywność ucznia w realizacji ćwiczeń; 
- sprawność ucznia w rozwiązywaniu problemów; 
- obowiązkowość ucznia i odpowiedzialność za przyjęte zadania. 



Kontrakt z uczniami w sprawie zasad oceniania 
 

1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia - wiedzę, umiejętności oraz postawę np. aktywność czy kreatywność. 
 
2. Podstawą wystawianych ocen śródrocznej i na koniec roku szkolnego są uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe. Największe znaczenie mają oceny ze 
sprawdzianów.                                                         
3. Aktywność uczniów na zajęciach podlega ocenie – za uzyskanie trzech „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

4. Analogicznie uczeń może również otrzymać ocenę niedostateczną za trzy „-” w przypadku braku podręcznika, zeszytu, ćwiczeń lub za brak udziału w lekcji. 

5. Na zajęciach obowiązuje kultura dyskusji. 

6. Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych). 

Jeżeli nie zgłosi tego przed lekcją, bądź nie poinformuje o braku zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną.  

7. Sprawdziany są obowiązkowe. Każdy sprawdzian poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem w dzienniku lekcyjnym co najmniej tydzień 

wcześniej. 

8. Nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie i oddanie sprawdzianów, prac pisemnych, które następnie powinny zostać omówione na lekcji. 

9. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, powinien on go odbyć w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. 
W szczególnych przypadkach losowych uczeń może mieć ustalony drugi termin. 

10. Nieobecność na sprawdzianie pisemnym w I i w II terminie uprawnia nauczyciela do wpisania uczniowi oceny niedostatecznej.  

11. W przypadku pisania sprawdzianu w II terminie kryteria oceny nie ulegają zmianie. 

12. Krótkie wypowiedzi pisemne uczniów (kartkówki) mogą być stosowane w ciągu semestru        

   w dowolnych ilościach bez wcześniejszego informowania uczniów. Zakres takiej kartkówki    

   może obejmować trzy jednostki dydaktyczne. Kartkówki powinny być sprawdzone i oddane w ciągu 2 tygodni.  



13. Ocenie podlegają również odpowiedzi ustne uczniów, ćwiczenia, referaty, prezentacje multimedialne, prace domowe, prace nadobowiązkowe zlecone 

przez nauczyciela. 

14. Uzyskana przez ucznia ocena jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela. 

15. Uczniowie są zobowiązani aktywnie uczestniczyć w lekcjach, nie przeszkadzać kolegom i nauczycielowi w trakcie zajęć oraz przestrzegać zasad BHP. 

16. Jeżeli uczniowi grozi ocena niedostateczna za semestr lub na koniec roku, to 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciel przedmiotowy wystawia ocenę ołówkiem w dzienniku, a wychowawca klasy powiadamia Rodziców zgodnie z zasadami WSO.  

17. Oceny za sprawdziany ustala się procentowo: 

   0%  -  44%                          - ocena niedostateczna (1) 

  45 % - 59%                          - ocena dopuszczająca  (2) 

  60% -  75%                          - ocena dostateczna (3) 

  76% -  90%                             - ocena dobra (4) 
 
  91 %- 100 %                         - ocena bardzo dobra (5) 

 100 % i zadania dodatkowe  - ocena celująca (6) 
 
 
18. Oceniany jest również udział uczniów w konkursach i olimpiadach: 

- za udział w konkursie bądź olimpiadzie na szczeblu szkolnym – uczeń uzyskuje ocenę cząstkową bardzo dobrą, 

- za udział w etapie wojewódzkim bądź okręgowym – ocenę cząstkową celującą,   

- laureaci i finaliści konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim – ocena celująca na koniec roku. 

 



Tematyka  działu 
Ocenę dopuszczającą 

otrzymuje uczeń, który 
Ocenę dostateczną 

otrzymuje uczeń, który 
Ocenę dobrą  

otrzymuje uczeń, który 
Oceną bardzo dobrą 

otrzymuje uczeń, który 
Ocenę celującą  

otrzymuje uczeń, który 

 
Ogólne kryteria oceny 

- opanował w stopniu 
elementarnym 
wiadomości i 
umiejętności 
zawodowe 

 w zakresie 
pozwalającym na 
rozwiązywanie 
większości problemów i 
zadań z podstaw 
ekonomii 

 - braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach 
pozwalają na 
wykonywanie 
podstawowych 

 czynności zawodowych 

 - wykonuje proste 
czynności zawodowe 

 - stosuje nieudolnie 
język zawodowy  

 - zna podstawowe 
pojęcia, wzory itp. 

 - braki, jakie wykazuje 
pozwalają na 
kontynuowanie 
kształcenia 
zawodowego 
 

 - opanował podstawowe 
wiadomości i 
umiejętności zawodowe 
w zakresie 
pozwalającym na 
rozwiązywanie 
większości problemów i 
zadań z podstaw 
ekonomii 

 - zna podstawowe 
pojęcia, zasady i prawa 
właściwe dla zawodu 

 - przy pomocy 
nauczyciela potrafi 
dokonać analizy 
typowego problemu 
zawodowego                               
i zaproponować 
rozwiązanie 

 - przy pomocy 
nauczyciela potrafi 
określić 
nieprawidłowości w 
rozwiązaniu i poprawić 
błędy 

 - posługuje się 
terminologią fachową z 
błędami 

 - wykonane prace 
zawierają błędy, które 
pozwalają po 

 - opanował wiadomości 
i umiejętności właściwe 
dla zawodu w stopniu 
pozwalającym na 
skuteczne wykonywanie 
zadań z podstaw 
ekonomii 

 - braki, jakie posiada 
pozwalają na 
wykonywanie czynności 
zawodowych 

 - potrafi prawidłowo 
rozpoznać problem 
zawodowy i 
zaproponować typowy 
sposób rozwiązania 

 - zna i stosuje pojęcia i 
zasady właściwe dla 
zawodu 

 - potrafi stosować 
poznane procedury do 
wykonania zadania 
praktycznego 

 - potrafi poprawić 
wskazany przez 
nauczyciela błąd w 
wykonywanym zadaniu 

 - dobrze posługuje się 
podstawową 
terminologią zawodową 

 - potrafi samodzielnie 

 - opanował wiadomości 
i umiejętności 
zawodowe w stopniu 
gwarantującym wysoki 
poziom 

 kwalifikacji 
zawodowych 

 - samodzielnie 
rozwiązuje problemy 
teoretyczne i 
praktyczne związane z 
zawodem 

 - sprawnie posługuje się 
terminologią właściwą 
dla zawodu 

 - potrafi argumentować 
własne rozwiązania 
problemów 

 - potrafi dokonać 
analizy problemu 

 - potrafi rozwiązywać 
zadania nietypowe 
związane z zawodem 

 - wykorzystuje widzę 
teoretyczną do 
rozwiązywania zadań 
praktycznych 

 - jest aktywny na 
lekcjach, 

 wykonuje prace w 
sposób estetyczny 

- spełnia wymagania na 
stopień bardzo dobry 
oraz: 
-  posiadł dodatkową 
wiedzę znacznie 
wykraczającą poza 
program nauczania 
podstaw ekonomii, 
- samodzielnie i 
twórczo rozwija swoje 
zainteresowania 

- charakteryzuje 
ekonomiczny aspekt 
działania człowieka z 
wykorzystaniem pojęć  
ekonomicznych i praw 
ekonomicznych 
- charakteryzuje 
zjawiska ekonomiczne 
posługując się 
kategoriami 
ekonomicznymi 

- analizuje zjawiska i 
procesy gospodarcze w 
otaczającej go 
rzeczywistości 
- biegle posługuje się 
terminologią z zakresu 
podstaw ekonomii 
- biegle posługuje się 
zdobytymi 



wprowadzeniu 
poprawek na 
prawidłowe rozwiązania 
problemu 

 - potrafi stosować 
poznane wcześniej 
typowe rozwiązania. 
 

rozwiązać typowy 
problem teoretyczny i 
praktyczny 

 - potrafi prawidłowo 
interpretować teksty i 
schematy fachowe 

 - jest aktywny na 
lekcjach, 
prace domowe 
wykonuje starannie z 
niewielkimi błędami. 

 - pracuje 
systematycznie, 
stosuje się do zasad 
bhp właściwych w 
zawodzie 

wiadomościami w 
rozwiązywaniu 
problemów 
teoretycznych i 
praktycznych 
-  wykonuje zadania 
wykraczające poza 
program nauczania 
klasy 
- osiąga sukcesy w 
konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych 
 - proponuje 
oryginalne, twórcze 
rozwiązania 
  

 

Przedmiot badań 
ekonomii 

- definiuje pojęcie  
ekonomii 
- wymienia funkcje  
ekonomii 
- wymienia obszary 
ekonomii 
- rozróżnia mikro-i 
makroekonomię 
- podaje definicję 
dobra,  potrzeby i 
usługi 
- wymienia rodzaje: 
potrzeb, dóbr,  
zasobów 
- wymienia źródła 
powstawania potrzeb 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- rozróżnia zakres pojęć 

mikro i makroekonomii 

- wyjaśnia funkcje 

ekonomii 

- rozróżnia potrzeby 

ekonomiczne i 

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
-wyjaśni konieczność 

dokonywania wyborów 

ekonomicznych 

- objaśni, czym zajmuje 

się ekonomia pozytywna 

i normatywna 

- poda różnice między 

zasobami a czynnikami 

produkcji 

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- wyjaśni dlaczego 

ekonomię nazywa się 

„nauką o niedostatku i 

wyborze” 

- konfrontuje te same 

potrzeby z różnymi 

możliwościami ich 

zaspokojenia 

- wskazuje czynniki 

Jw. 



- podaje definicję 
kosztu alternatywnego 
- wymienia prawa i 

podstawowe kategorie 

ekonomiczne 

- wymienia czynniki 

wytwórcze  

- wyjaśnia, na czym 

polega racjonalne 

gospodarowanie 

nieeknomiczne 

- rozróżnia zakres 

ekonomii pozytywnej i 

normatywnej 

- rozróżnia obszar 

mikro- i makroekonomii 

- wymienia cechy 

potrzeb 

- rozróżnia dobra 
komplementarne i 
substytucyjne 
- charakteryzuje cechy 
kosztów alternatywnych 
- rozróżnia dobra wolne, 

ekonomiczne i usługi 

- rozróżnia i 

charakteryzuje rodzaje 

czynników wytwórczych 

- wyjaśnia zasadę 

racjonalnego 

gospodarowania 

- podaje przykłady 

różnych rodzajów 

potrzeb ludzkich i 

- klasyfikuje potrzeby 
według hierarchii 
ważności oraz według 
różnych kryteriów 
- obliczy koszt 

alternatywny 

- wykaże, że każdemu 

wyborowi towarzyszą 

koszty i korzyści 

- przedstawi graficznie 

granicę możliwości 

produkcyjnych 

- klasyfikuje dobra 

ekonomiczne ze 

względu na przyjęte 

kryterium 

- rozróżnia usługi 

materialne i 

niematerialne 

- rozróżnia 

podstawowe systemy 

ekonomiczne 

wpływające na 

dynamikę potrzeb 

- omówi powiązania 

ekonomii z innymi 

naukami 

- potrafi dowieść, że 

technologia wpływa na 

jakość produkcji 

- wykaże, na czym 

polega myślenie 

ekonomiczne 

- wyjaśni, dlaczego nie 

ma jednej odpowiedzi 

na pytania z zakresu 

problemów 

ekonomicznych 

- zanalizuje krzywą 

możliwości 

produkcyjnych 

- dokona wyboru 

ekonomicznego przy 

pomocy analizy korzyści 



przykłady środków ich 

zaspokajania 

- określa rolę dóbr 

wolnych i dóbr 

ekonomicznych w 

zaspokajaniu potrzeb  

- wymienia czynniki 

produkcji i je objaśnia 

- scharakteryzuje zasoby 

ekonomiczne, 

- wytłumaczy: problem 

rzadkości, pojęcie kosztu 

alternatywnego, zasadę 

racjonalnego 

gospodarowania 

- wymieni podstawowe 

systemy ekonomiczne 

 

- wyjaśni na czym 

polega racjonalne 

gospodarowanie 

zasobami 

ekonomicznymi 

- ilustruje przykładami 
dobra komplementarne 
i substytucyjne 
- określa koszt 
alternatywny do 
przykładu dokonanego 
wyboru  
 

i kosztów 

- wykaże związek 

pomiędzy stopniem 

zaspokojenia potrzeb a 

aktywnością 

gospodarczą 

- scharakteryzuje 

sposoby rozwiązywania 

problemu rzadkości w 

różnych systemach 

ekonomicznych 

- samodzielnie 
podejmuje decyzje 
kierując się zasadą 
racjonalności i analizą 
kosztów 
alternatywnych tych 
decyzji 
 
 
 

 

Mechanizm 
rynkowy 
 

-definiuje pojęcie rynku 
- wyróżnia rodzaje 
rynku ze względu na 
przedmiot wymiany 
- definiuje podaż i 

popyt 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- określa istotę 
mechanizmu 
rynkowego, 

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- poda funkcje rynku, 

ceny i pieniądza 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- wytłumaczy funkcje: 

rynku, ceny i pieniądza 

Jw. 



- definiuje równowagę 

rynkową 

- podaje definicje:  

towaru, podmiotu 

gospodarczego, ceny, 

pieniądza,  ceny i 

wielkości równowagi, 

nadwyżki rynkowej, 

niedoboru rynkowego 

- wymienia: ogniwa 

procesu 

gospodarczego, 

podstawowe elementy 

mechanizmu 

rynkowego 

- wymienia czynniki 

kształtujące popyt i 

podaż 

- nazywa główne 

podmioty gospodarcze 

funkcjonujące na rynku 

oraz wskazuje ich 

powiązania na rynku 

- rozróżnia cechy 
gospodarki rynkowej 
- opisuje funkcje rynku 
- wymienia elementy 

rynku i krótko je 

charakteryzuje 

- opisuje rynek w 
różnych aspektach 
- identyfikuje czynniki 
określające podaż i 
popyt 
- wyjaśnia prawo popytu 
i prawo podaży 
-  wykreśli krzywą 
popytu i podaży  
- narysuje przesunięcia 

krzywej popytu i podaży 

spowodowane ich 

wzrostem lub spadkiem 

- rozróżnia pojęcie 

popytu i wielkości 

popytu oraz pojęcie 

podaży i wielkości 

podaży, 

- zinterpretuje prawo 

popytu i prawo podaży, 

- charakteryzuje reguły 

funkcjonowania 

gospodarki rynkowej 

- wymieni cechy 
gospodarki rynkowej 
- rozróżni rynek 
producenta i rynek 
konsumenta 
- dokona klasyfikacji 

popytu i podaży 

- scharakteryzuje 

czynniki kształtujące 

popyt i podaż 

- objaśni klauzulę 

„ceteris paribus” 

- wyznaczy krzywą 

popytu i podaży i 

uzasadni ich kształt 

- przedstawi graficznie 

zmiany warunków 

równowagi 

- określi wpływ zmian 

popytu i zmian podaży 

na cenę równowagi i 

- analizuje zalety i 

słabości gospodarki 

rynkowej 

- wyjaśni konieczność 

reglamentacji zasobów, 

dóbr i usług za 

pośrednictwem rynku 

- wykaże, jak działa 

mechanizm rynkowy 

przy zmiennych 

warunkach równowagi 

- wyznacza nietypowe 

krzywe popytu i podaży 

- charakteryzuje 

paradoksy: Veblena, 

Giffena 

- przewiduje 

konsekwencje 

nierównowagi rynkowej 

- obliczy współczynnik 

elastyczności mieszanej 

popytu oraz dokona 



- określa istotę 
elastyczności popytu i 
wymieni jej rodzaje 

 
 
  
  

- poda przykłady 

czynników 

powodujących wzrost i 

spadek popytu oraz 

podaży 

- odróżni nadwyżkę i 
niedobór rynkowy, 
- scharakteryzuje 
mechanizm 
równoważenia rynku w 
sytuacji nadwyżki i w 
sytuacji niedoboru 
- wyjaśni, co mierzą 

współczynniki 

elastyczności popytu, 

podaży 

- określi rodzaje popytu 

w zależności od wartości 

współczynnika 

- określi rodzaje podaży 

w zależności od wartości 

współczynnika 

 
 

ilość równowagi 

- charakteryzuje 
sposoby łagodzenia 
nierównowagi 
- oblicza elastyczność 

cenową, dochodową i 

elastyczność podaży  

- zinterpretuje wartości 

współczynników 

elastyczności cenowej, 

dochodowej popytu 

oraz elastyczności 

cenowej podaży 

- scharakteryzuje 

przyczyny zróżnicowania 

elastyczności cenowej 

popytu i podaży, 

- wyjaśni pojęcie ceny 

maksymalnej i 

minimalnej i zilustruje 

za pomocą wykresu 

 
 

jego interpretacji 

- poda przykłady do 

nietypowych wartości 

współczynników 

elastyczności popytu i 

podaży oraz je 

zinterpretuje 

- wykaże, dla kogo jest 

niezbędna znajomość 

elastyczności popytu i 

dlaczego 

- wyjaśni, dlaczego 
popyt na pewne dobra 
jest wysoce elastyczny 
a na inne mało lub 
sztywny 
- wyjaśni, dlaczego 
decyzje ekonomiczne 
producenta zależą od 
elastyczności popytu 
- wyjaśni, dlaczego 
decyzje ekonomiczne 
konsumenta zależą od 
elastyczności podaży 
- uzasadni znaczenie 

mieszanej elastyczności 



popytu dla producenta 

(sprzedawcy) 

- wyjaśni paradoksalną 

reakcję popytu na 

wzrost dochodów i 

poda przykłady dóbr 

podrzędnych 

- omówi konsekwencje 

ekonomiczne ustalania 

przez rząd ceny 

maksymalnej i 

minimalnej 

 

 

Rynek czynników 
produkcji 

- określi istotę rynku 

pracy 

- uzasadni znaczenie 

pracy w życiu człowieka 

- określi stronę popytu i 

podaży na rynku pracy 

- definiuje pojęcie 
popytu na pracę i 
podaży pracy 
- wyjaśni pojęcie 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- określi przedmiot 

obrotu na rynku pracy  

- wyjaśni, dlaczego 

praca ludzka jest 

specyficznym 

czynnikiem wytwórczym 

- określi istotę popytu 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- wyjaśni mechanizm 
równowagi rynkowej na 
rynku pracy 
- wymieni i objaśni 

czynniki wpływające na 

popyt na pracę i na 

podaż pracy  

- zaznaczy na wykresie 

płacę minimalną i 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- objaśni aspekty pracy 

ludzkiej 

- scharakteryzuje 

wpływ czynników 

demograficznych i 

ekonomicznych na 

podaż pracy w Polsce 

- scharakteryzuje 

Jw. 



kapitału, inwestycji 

- wyjaśni, co jest 

przedmiotem obrotu 

na rynku kapitałowym 

- określi stronę popytu i 

podaży na rynku 

finansowym 

- wskaże papiery 

wartościowe 

występujące w obrocie 

giełdowym 

- wyjaśni pojęcie rynku 

zasobów naturalnych 

- wyjaśni pojęcie 

surowców naturalnych 

- poda, z jakich rynków 

składa się rynek 

czynników 

wytwórczych 

- określi stronę popytu i 

podaży na rynku 

na pracę 

- określi istotę podaży 

pracy 

- wymieni czynniki 

wpływające na popyt na 

pracę i na podaż pracy  

- definiuje pojęcie płacy 
nominalnej i realnej 
- definiuje pojęcia: 
inwestycje rzeczowe, 
inwestycje finansowe, 
popyt na kapitał 
rzeczowy, popyt na 
kapitał finansowy 
- wyjaśnić dlaczego 

popyt na rynku 

czynników wytwórczych 

jest popytem 

pochodnym 

- rozróżni formy 

oszczędzania i 

inwestowania 

- wytłumaczyć zależność 

między podażą kapitału 

maksymalną 

- omówi segmenty 

rynku finansowego 

- przedstawi genezę i 

status prawny 

Warszawskiej Giełdy 

Papierów 

Wartościowych 

- porówna rynek 

pierwotny i rynek 

wtórny 

- scharakteryzuje 

funkcjonowanie giełdy 

papierów 

wartościowych 

- wymieni indeksy 

giełdowe 

- scharakteryzuje 

papiery wartościowe 

występujące w obrocie 

giełdowym 

- definiuje pojęcie kurs 

jednolity, notowania 

czynniki mające wpływ 

na popyt na pracę w 

Polsce 

- wyjaśni, jak płaca 

minimalna i 

maksymalna wpływa na 

równowagę na rynku 

pracy 

- obliczy obecną 

wartość przyszłych 

przychodów 

- oceni opłacalność 

inwestycji 

- omówi indeksy 

giełdowe 

- dokona analizy 

indeksów oraz 

wskaźników giełdowych 

- wyjaśni różnice 

między rynkiem 

podstawowym a 

rynkiem równoległym 

- scharakteryzuje 

funkcjonowanie 



zasobów naturalnych 

 

a popytem na ten 

kapitał 

- wyjaśnić powiązania 

między uczestnikami 

rynku 

- wymieni segmenty 

rynku finansowego 

- określić istotę i funkcje 

giełdy papierów 

wartościowych 

- wymieni rodzaje rynku 

giełdowego 

- wyjaśni pojęcie hossy i 

bessy, maklera  

- wymienić  systemy 
notowań giełdowych 
- poda przykłady i 
dokona podziału rynku 
zasobów naturalnych 

 

ciągłe 

- wskaże możliwości 

zakupu papierów 

wartościowych na rynku 

pierwotnym i wtórnym, 

- wymieni rodzaje 

funduszy 

inwestycyjnych 

- wskaże różnice między 

rynkiem zasobami 

odnawialnymi a 

nieodnawialnymi 

 

funduszy 

inwestycyjnych 

- wymieni czynniki 

determinujące wybór 

biura maklerskiego 

- ustali kurs jednolity 

dla akcji (w warunkach 

symulowanych) 

- wykaże wpływ 

eksploatacji zasobów 

naturalnych na 

środowisko 

przyrodnicze 

- uzasadni konieczność 
ochrony środowiska 
naturalnego  

 

Decyzje 
ekonomiczne 
konsumenta 
 

 - objaśni pojęcie, cel i 
funkcje gospodarstwa 
domowego 
- wymieni źródła i 
rodzaje dochodów 
konsumentów 

 Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- wymieni czynniki 

 Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- objaśni zasady 
konstruowania budżetu 
- sporządzi budżet 

Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- wskaże korzyści z 
wydatków 
inwestycyjnych 

Jw. 



- wskaże rodzaje 
wydatków 
ponoszonych przez 
konsumentów 
- wymieni rodzaje 
decyzji 
podejmowanych przez 
konsumentów 
- wyjaśni pojęcia: 
budżet konsumenta, 
stan  budżetu 
- poda definicję: 

użyteczności, krzywej 

obojętności, linii 

budżetowej 

- wyjaśni co jest celem 

postępowania 

konsumenta na rynku 

- wymieni: miary 

użyteczności, 

ograniczenia wyborów 

konsumenta 

- określi postępowanie 

konsumenta na rynku 

- scharakteryzuje 

budżet konsumenta  

mające wpływ na 

preferencje konsumenta 

i jego postępowanie 

- rozróżni decyzje 
racjonalne od 
irracjonalnych 
- scharakteryzuje źródła 

i rodzaje dochodów 

- rozróżni wydatki 

konsumpcyjne i 

inwestycyjne oraz podać 

ich przykłady 

- uzasadni konieczność 
sporządzania budżetu 
- objaśni aspekty zasady 

racjonalnego 

gospodarowania 

- poda definicję: 

użyteczności całkowitej, 

krańcowej, równowagi 

konsumenta 

- określi fazy 

warunkujące 

postępowanie 

konsumenta 
- identyfikuje potrzeby 

członków rodziny i 

możliwości ich 

zaspokajania 

- wyjaśni system 

preferencji konsumenta 

na podstawie mapy 

krzywych obojętności 

- wymieni sytuacje, w 

których następują 

przesunięcia linii 

budżetowej 

- zinterpretuje prawo 

Engla 

- przedstawi graficznie 

krzywą użyteczności 

całkowitej i krańcowej      

- obliczy użyteczność 

całkowitą i krańcową 

- prezentuje graficznie i 
analizuje krzywą 
obojętności 

 

- dokona analizy 

kształtowania się 

dochodów i wydatków 

- wskaże możliwości 
równoważenia budżetu, 
- uzasadni znaczenie 

rezerwy budżetowej i 

równoważenia budżetu  

- scharakteryzuje 

prawidłowości 

wydatkowania 

dochodów (w tym 

prawo Engla) 

- wykaże zależność 

planowanego koszka 

dóbr od czynników 

subiektywnych i 

obiektywnych 

- zilustruje przesunięcia 

linii budżetowej w 

poznanych sytuacjach 

- analizuje skutki 
przesunięcia krzywej 
obojętności 



konsumenta 

- omówi zbiór 

użyteczności według 

marketingu 

- przedstawi graficznie i 

omówi krzywą 

obojętności i linię 

budżetową 

- wskazuje zasady 
wyznaczania krzywej 
obojętności 
- zapisze za pomocą 

wzoru ograniczenie 

budżetowe 

- wyznaczy i 

scharakteryzuje 

równowagę 

konsumenta 

 
 
  

- analizuje linię 
ograniczenia 
budżetowego dla 
różnych koszyków dóbr 
z uwzględnieniem 
zmiany cen i dochodów, 
- analizuje wyznaczony 
punkt równowagi 
konsumenta 
- obliczy i zilustruje 
marginalną stopę 
substytucji 

 

 

Decyzje 
ekonomiczne 
producenta  

- wyjaśni, czym jest 
działalność 
gospodarcza 
- wyjaśni, kim jest 
przedsiębiorca 

 Spełnił wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- rozróżni producentów 

 Spełnił wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- obliczy całkowity 

Spełnił wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- określi czynniki 
wpływające na koszty 

Jw. 



 
 
 
 

- wymieni rodzaje 

własności 

- wyjaśni rolę 

producenta na rynku 

- wymieni rodzaje 

kosztów, rodzaje 

struktur rynkowych 

- wyjaśni cel 

działalności 

gospodarczej 

producenta 

- wymieni czynniki 
produkcji 

 

ze względu na formę 
prawną i własności 
- wskaże 
przedsiębiorstwa 
posiadające osobowość 
prawną 
- zidentyfikuje 
podstawowe cele 
producenta 
- podaje definicję: 

kosztu całkowitego, 

stałego, zmiennego 

- wyjaśni pojęcia: koszt 

marginalny, koszt 

jednostkowy, koszt 

przeciętny stały i koszt 

przeciętny zmienny 

- wytłumaczy istotę 

przedsiębiorczości 

- wykreśli i objaśnić 
izokwantę produkcji 
- rozróżni stałe i 
zmienne czynniki 
produkcji 
- wyjaśni pojęcie 
optimum producenta 
 

wydatek na czynniki 

produkcji 

- wyznaczy optimum 

producenta 

- poda przykłady 
kosztów stałych i 
kosztów zmiennych 
- obliczy koszty zmienne 

i koszty całkowite 

 

produkcji 
- odróżni koszty i 

nakłady 

- poda definicję 

krańcowej stopy 

substytucji 

- objaśni i wyznaczy 
optimum techniczne 
produkcji 
- zdefiniuje i obliczy 

przychody całkowite 

- analizuje izokwantę 
 

 

Decyzje 
- wymieni struktury 
rynku 

Spełni  wszystkie 
wymagania na ocenę 

Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 

Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 

Jw. 



producenta 
funkcjonującego 
w różnych 
strukturach rynku 
 

- definiuje pojecie 
kosztu, przychodu, 
zysku, ceny 
  
  
  
  
  

dopuszczającą a 
ponadto: 
- rozróżni kategorie 
zysku 
- wyjaśni pojęcie kosztu 
krańcowego, kosztu 
przeciętnego, przychodu 
krańcowego 
- definiuje monopol, 
oligopol 
- wymieni cechy rynku 
konkurencji doskonałej, 
konkurencji 
monopolistycznej 
- wymieni ograniczenia, 

którym podlegają 

przedsiębiorstwa 

  
  
  
  
  

dostateczną a ponadto: 
- obliczy koszt 
marginalny, koszt 
jednostkowy, koszt 
przeciętny stały i koszt 
przeciętny zmienny 
- wykreśli krzywe 

kosztów stałych, 

zmiennych i całkowitych 

oraz krzywą kosztu 

marginalnego 

- rozróżnia konkurencję 
doskonałą i 
niedoskonałą 
- ustali wielkość 
produkcji 
maksymalizującą lub 
minimalizującą stratę  
- wyznacza graficznie 
maksimum zysku 
- prezentuje graficznie 
krzywe równowagi 
przedsiębiorstwa w 
warunkach konkurencji  
doskonałej 
- rozróżnia cechy rynku 

monopolu i rynku 

konkurencji doskonałej 

- prezentuje graficznie 

dobrą a ponadto: 
- wyjaśni pojęcia: koszt 
alternatywny, zysk 
księgowy i zysk 
ekonomiczny 
- podejmie racjonalną 
decyzję co do ceny i 
wielkości produkcji 
- wyjaśni zależność 
poziomu kosztów od 
wielkości produkcji 
- analizuje wyznaczony 
zysk maksymalny 
- wyznacza optimum 
ekonomiczne i 
techniczne 
- analizuje równowagę 
przedsiębiorstwa 
- analizuje równowagę 
monopolu w długim i 
krótkim okresie 
- scharakteryzuje rynek 
konkurencji 
monopolistycznej i 
oligopolu 
- sporządzi i 
zinterpretuje wykres 
przedstawiający 
sytuację ekonomiczną 
producenta 
działającego w różnych  
strukturach rynku 

 



równowagę monopolu 

w długim i krótkim 

okresie 

- prezentuje graficznie 
równowagę w 
konkurencji 
monopolistycznej  w 
długim i krótkim okresie 
- wytłumaczy znaczenie 

konkurencji w 

gospodarce rynkowej 

- scharakteryzuje rynek 

konkurencji doskonałej i 

monopolu 

 

 

Obieg okrężny 
produktu i 
dochodu w 
gospodarce  

-  wymieni zagadnienia 
analizowane przez 
makroekonomię 
- poda definicję 

oszczędności, 

inwestycji 

- wymieni grupy 
podmiotów 
uczestniczące w ruchu 
okrężnym produktu i 
dochodu oraz  
strumieni pieniężnych  
- wymieni podstawowe 

 Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- wyjaśni co jest 

przedmiotem badań 

makroekonomicznych 

- scharakteryzuje 

podstawowe podmioty 

działające w gospodarce 

rynkowej 

 Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- wyjaśni funkcje, jakie 

pełnią w gospodarce: 

gospodarstwa domowe i 

przedsiębiorstwa 

- omówi obieg okrężny 

produktu i dochodu 

wraz z inwestycjami i 

oszczędnościami 

Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- analizuje przepływ 
strumieni zasobów, 
dóbr i usług oraz 
dochodów i wydatków 
- analizuje przepływ 
strumieni pieniężnych 
- obliczy wskaźnik 
tempa wzrostu PKB 
- czyta ze zrozumieniem 

dane dotyczące tempa 

Jw. 



miary wzrostu 
gospodarczego 
- scharakteryzuje 

gospodarkę rynkową 

- zdefiniuje kategorie: 
PNB i PKB 
- wyjaśnić pojecie 
zagregowanego popytu 
i  zagregowanej podaży 

- scharakteryzuje 
podstawowe rodzaje 
powiązań między 
gospodarstwami 
domowymi i 
przedsiębiorstwami 
- scharakteryzuje 
podstawowe rodzaje 
powiązań rządu z 
gospodarstwami 
domowymi i 
przedsiębiorstwami 
- wyjaśnia rolę budżetu, 
przedsiębiorstw, 
gospodarstw domowych 
i sektora bankowego 
w gospodarce 
- charakteryzuje i 
rozróżnia podstawowe 
miary wzrostu 
gospodarczego 
- przedstawi analizę 

graficzną modelu 

gospodarki rynkowej 

- wyjaśni, dlaczego 
głównym miernikiem 
makroekonomicznym 
jest PKB 
- wyjaśni do czego służy 

obieg okrężny dochodu i 

produktu 

- oblicza podstawowe 
miary wzrostu 
gospodarczego 
- wymieni metody 
obliczania PKB, 
- obliczy realny PKB 
- określi różnice między 
nominalnym i realnym 
PKB 
- wyjaśnić, do czego 

służy model AD – AS 

- skonstruuje prosty 

model gospodarki AD – 

AS i wyznaczyć  punkt 

równowagi 

- wytłumaczy proces 

tworzenia wartości 

dodanej 

- wytłumaczy sposób 

mierzenia PKB 

- opisze fazy  cyklu 

koniunkturalnego i 

wymieni jego rodzaje 

 

wzrostu PKB 

- wyjaśni 

zmodyfikowaną zasadę 

liczenia PKB za pomącą 

DEN 

- scharakteryzuje cele 

społeczne wynikające z 

realizacji zadań 

makroekonomicznych 

- omówi obieg okrężny 

dochodu z udziałem 

państwa i zagranicy 

- obliczy PKB różnymi 
metodami (sumowania 
produktów, sumowania 
dochodów, sumowania 
wydatków) 
- analizuje wartości 
PKB, PNB, DN dla 
gospodarki polskiej 
- analizuje wartości 
PKB, PNB, DN dla 
gospodarek wybranych 
krajów 
- obliczy i zinterpretuje 

MSK  i MSO 

- uzasadni znaczenie 



- rozróżni produkcje 

globalną i finalną 

- wyjaśni czynniki 

wpływające na 

kształtowanie się 

zagregowanego popytu i 

zagregowanej podaży 

- omówi najprostszy 

obieg okrężny produktu 

i dochodu 

- przedstawi graficznie 

krzywą zagregowanego 

popytu i krzywą 

zagregowanej podaży 

- wyjaśni pojęcie cyklu 

koniunkturalnego i 

wymienić jego fazy 

 
  

równowagi między 
odpływami i dopływami 
do obiegu 
- określi zalety i wady 

podstawowych 

mierników 

makroekonomicznych 

- określi czynniki 

powodujące zmiany 

zagregowanego popytu 

i zagregowanej podaży 

- scharakteryzuje stany 

gospodarki na 

podstawie krzywej AS 

- omówi stany 

nierównowagi w 

gospodarce 

- przedstawi zależność 

między PKB, PKN, 

dochodami osobistymi i 

dyspozycyjnymi 

dochodami osobistymi 

- scharakteryzuje 
klasyczny i współczesny 
cykl koniunkturalny 

 - definiuje: rynek pracy,  Spełni wszystkie  Spełni wszystkie Spełni wszystkie Jw. 



Bezrobocie 
 

popyt na pracę, podaż 
pracy, zasoby siły 
roboczej, osoba 
bezrobotna 
- definiuje zjawisko 
bezrobocia 
- wymieni typy 
bezrobocia 
- wymieni mierniki 
bezrobocia 
 

wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- wskazuje przyczyny 
bezrobocia 
- wskazuje czynniki 
wpływające na rozmiar 
bezrobocia 
- rozróżnia typy 
bezrobocia 
- poda funkcje rynku 

pracy w gospodarce 

- wskaże kiedy 

występuje rynek 

pracodawcy, 

pracobiorcy i kiedy 

występuje równowaga 

na rynku pracy 

- przedstawi graficznie 

popyt i podaż na rynku 

pracy 

- rozróżni osoby 

zawodowo czynne i 

zawodowo bierne 

- czyta ze zrozumieniem 

dane o stopie 

bezrobocia 

wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- oblicza stopę 
bezrobocia, wskaźnik 
zatrudnienia, zasoby siły 
roboczej 
- wskazuje pozytywne i 
negatywne skutki 
bezrobocia 
- wymieni czynniki, 

które wpływają na 

wysokość współczynnika 

aktywności zawodowej 

- wyjaśni na czym 

polega aktywna i 

pasywna polityka rządu 

w łagodzeniu skutków 

bezrobocia 

- wytłumaczy  pojęcie 

naturalnej stopy 

bezrobocia 

- wytłumaczy 

ekonomiczne skutki 

bezrobocia 

- omówi społeczne i 

psychiczne skutki 

bezrobocia 

wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- analizuje zjawisko 
bezrobocia w Polsce 
(m. in. na podstawie 
stopy bezrobocia, 
struktury, cech  
demograficznych, czasu 
pozostawania bez 
pracy) 
- wytłumaczy, dlaczego 

stawka płac jest 

kosztem 

alternatywnym czasu 

wolnego 

- wykaże, która z 

sytuacji (rynek 

pracobiorcy, rynek 

pracodawcy) na rynku 

pracy jest 

najkorzystniejsza dla 

gospodarki 

- przedstawi, w jaki 

sposób we 

współczesnej 

gospodarce rynkowej 

na rynku pracy działa 

rząd i związki 



rejestrowanego w 

Polsce  

- wyjaśni przyczyny 

poznanych rodzajów 

bezrobocia 

  

- poda przykłady działań 

w walce z bezrobociem 

 

zawodowe 

- wyjaśni różnicę 

między stopa 

procentową nominalną 

a realną 

- obliczy współczynnik 

aktywności zawodowej 

i dokonać jego 

interpretacji 

- scharakteryzuje 

przyczyny bezrobocia w 

Polsce 

- scharakteryzuje cechy 

polskiego bezrobocia 

- określi, kto w Polsce 

może mieć status osoby 

bezrobotnej 

- scharakteryzuje 

metody walki z 

bezrobociem 

- scharakteryzuje 
instrumenty polityki 
makroekonomicznej i 
polityki 
mikroekonomicznej 



 

 

Inflacja 
 

- definiuje pojęcie 
inflacji 
- wymienia 
podstawowe mierniki 
inflacji 
- wskaże instrumenty 

polityki antyinflacyjnej 

państwa 

 

 Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- wyjaśni pojęcie 
deprecjacji pieniądza 
- wskaże przyczyny 
inflacji 
- rozróżni rodzaje inflacji 
- definiuje pojęcia: stopa 
inflacji, deflator 
- wymieni metody walki 

z inflacją 

- rozróżni mierniki  

inflacji 

 

 Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- scharakteryzuje 
rodzaje inflacji 
wyróżniane ze względu 
na jej tempo i przyczyny 
- wskaże ekonomiczne 
skutki inflacji 
- omówi sposoby 

przeciwdziałania inflacji 

- scharakteryzuje 

instrumenty 

ograniczania inflacji 

podażowej i popytowej 

- oblicza CPI, roczną 

stopę inflacji i spadek 

siły nabywczej pieniądza 

 

Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- analizuje proces 
inflacji w Polsce w 
oparciu o indeks 
wzrostu cen towarów i 
usług oraz indeks cen 
producentów 
- przedstawi  graficznie 

i zanalizuje inflację 

popytową i kosztową 

- omówi koszty i 

korzyści płynące z 

inflacji 

- scharakteryzuje 

działania antyinflacyjne 

państwa 

- omówi zjawisko 

inflacji w Polsce 

- wytłumaczy zależność 

inflacji i bezrobocia 

wyjaśnić, kiedy mamy 
do czynienia z deflacją i  
dezinflacją 

Jw. 

 - definiuje pojęcie  Spełni wszystkie  Spełni wszystkie Spełni wszystkie Jw. 



Polityka fiskalna  polityki fiskalnej 
- wymienia fiskalne 
narzędzia 
oddziaływania państwa 
na gospodarkę 
- definiuje budżet 
państwa 
- wymienia źródła 
dochodów budżetu 
- wymienia grupy 
wydatków 
budżetowych 
- definiuje pojęcie 
długu publicznego 
 

wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- rozróżnia znaczenie 
polityki fiskalnej 
- wyjaśnia źródła 
dochodów budżetu 
państwa 
- wyjaśnia kierunki 
wydatków budżetowych 
- definiuje ekspansywną 

i restrykcyjną politykę 

fiskalną 

- definiuje równowagę 
budżetową oraz 
nadwyżkę i deficyt 
budżetowy 
 
 

wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- wymienia rodzaje 
podatków i dokonuje ich 
klasyfikacji 
- charakteryzuje 
możliwości 
finansowania deficytu 
budżetowego 
- wskazuje warunki 
skutecznej polityki 
fiskalnej 
- rozróżni podatek 

pośredni i bezpośredni 

- rozróżni wydatki 
realne i transfery 
- wyjaśni wpływ 
podatków i wydatków 
budżetowych na 
zagregowany popyt 

 

wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- wskaże sposoby 
finansowania deficytu 
budżetowego oraz ich 
skutki 
- wyszczególni i objaśni 
podstawowe obszary 
interwencjonizmu 
- scharakteryzuje 
rodzaje podatków i 
źródła nie podatkowe 
- scharakteryzuje 
wykorzystanie 
podatków i wydatków 
budżetowych do 
realizacji celów 
gospodarczych i 
społecznych 
- wyjaśni stosowanie 
ekspansywnych bądź 
restrykcyjnych narzędzi 
polityk fiskalnej w 
zależności od stanu 
koniunktury 
gospodarczej 
 

 

Pieniądz  
i polityka 
monetarna 

- definiuje pieniądz 
- wymienia funkcje 
pieniądza   
- definiuje pojęcie 
polityki pieniężnej i 
podaży pieniądza 

 Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- rozróżnia znaczenie 

polityki monetarnej w 

 Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- oblicza i interpretuje 
współczynnik kreacji 
pieniądza 

Spełni wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- opisze wykorzystanie 
stopy rezerw  
obowiązkowych   

Jw. 



- definiuje pojecie 
polityki gospodarczej 
- wymienia cele polityki 

gospodarczej 

- wyjaśni na czym 

polega 

dwuszczeblowość 

systemu bankowego 

- definiuje pojęcie 

banku centralnego 

- wymienia funkcje 
banku centralnego 
 

gospodarce 

- charakteryzuje czynniki 

decydujące o 

ekonomicznej roli 

państwa 

- charakteryzuje funkcje 
banku centralnego 
- określi istotę banku 
komercyjnego 
- wymieni funkcje 
banków komercyjnych 
- rozróżni i poda 
przykłady funkcji banku 
centralnego 
- objaśni składniki 
agregatu pieniężnego 
(miary) określanego jako 
M1 
- wymieni instrumenty  
polityki pieniężnej 
 

- wyjaśni pojęcia: 
rezerwa obowiązkowa i 
stopa rezerw  
obowiązkowych 
- analizuje czynniki 
determinujące popyt na 
pieniądz oraz podaż 
pieniądza 
- prezentuje graficznie 
równowagę na rynku 
pieniężnym 
- wiąże ekonomiczne 

funkcje państwa 

(alokacyjną, 

stabilizacyjną, 

redystrybucyjną)                                

z ekonomiczną rolą 

rządu 

- charakteryzuje 

narzędzia oddziaływania 

banku centralnego na 

popyt i podaż pieniądza 

- określi istotę, cele i 
skutki polityki 
restrykcyjnej i polityki 
ekspansywnej 

 

- wyjaśni pojęcia: 
kreacja pieniądza 
bankowego i podaż 
kredytów 
- analizuje wykres 
równowagi na rynku 
pieniężnym 
- wskazuje przykłady 

korygujących działań 

polityki gospodarczej 

na słabości 

mechanizmu  

rynkowego 

- wyjaśni na czym 
polegają operacje na 
otwartym rynku i 
określa ich wpływ na 
podaż pieniądza  
- objaśni cele sprzedaży 
i cele zakupu papierów 
wartościowych 
- określi istotę stopy 
procentowej banku 
centralnego 
- określi skutki wzrostu i 
skutki obniżenia stopy 
procentowej dla podaży 
pieniądza 
 
 

 - definiuje pojęcia  Spełni wszystkie  Spełni wszystkie Spełni wszystkie Jw. 



Ekonomia 
gospodarki 
otwartej 

gospodarki otwartej, 
rynku walutowego, 
dewaluacji, rewaluacji, 
kursu walutowego, 
deprecjacji, aprecjacji, 
bilansu płatniczego 
- wymienia 
międzynarodowe 
instytucje finansowe 
 

wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- opisuje handel 
międzynarodowy 
- opisuje uczestników 
rynku walutowego 
- wymienia funkcje 
rynku walutowego 
- opisuje obszary rynku 
walutowego 
- wymieni i objaśni 
formy wymiany 
międzynarodowej, 
- określi istotę bilansu 
handlowego 
- opisuje salda składowe 
bilansu płatniczego 
- wymienia zadania 
międzynarodowych 
instytucji finansowych 
 

wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- identyfikuje czynniki 
określające podaż i 
popyt danej waluty 
- charakteryzuje czynniki 
mające wpływ na 
wysokość kursu waluty 
- objaśnia funkcje kursu 
walut 
- odróżni dodatni i 
ujemny bilans  
handlowy 
- prezentuje strukturę 
bilansu płatniczego 
- objaśnia złotą zasadę 
równowagi bilansu 
- wskazuje czynniki 
zakłócające równowagę 
bilansu płatniczego 
- wskazuje środki 
przywracania 
równowagi bilansu 
płatniczego 
 

wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- przelicza kursy walut  
- analizuje związek 
kursu walutowego i 
bilansu płatniczego 
- analizuje przykładowy 
bilans płatniczy Polski  
- charakteryzuje stały i 
płynny kurs walut 

  


