
Lekcja 

Temat: Ekonomia na co dzieo 

1. Ekonomia – nauka zajmująca się efektywnym wykorzystaniem zasobów materialnych (pieniądze, 

nieruchomości, rzeczy) i niematerialnych (czas, wiedza, umiejętności, kontakty) 

2. Gospodarstwo domowe – najmniejsza jednostka życia ekonomicznego, złoża z kilku osób (np. rodzina), lub 

jednej osoby utrzymującej się niezależnie. O przynależności do jednego gospodarstwa domowego nie 

decyduje przebywanie w tym samym miejscu zamieszkania, lecz uczestnictwo w przychodach i rozchodach 

określonej grupy osób 

3. Budżet gospodarstwa domowego – planowanie przez członków wspólnego gospodarstwa domowego 

przychodów i rozchodów w określonym czasie tak, aby wydatki nie przekraczały dochodów. 

a. Nadwyżka budżetowa – bilans przychodów i rozchodów jest dodatni (wydajemy mniej niż zarabiamy). 

Nadwyżkę budżetową można przeznacz na różnego rodzaju inwestycje, lub oszczędności  

b. Deficyt budżetowy („dziura”) – rozchody są większe niż przychody i pojawiają się długi 

c. Dyscyplina budżetowa – określenie nieprzekraczalnego limitu wydatków w określonym czasie, np. w 

jednym miesiącu. 

4. Przychody i rozchody w ramach budżetu domowego w określonym czasie 

a. Przychody: 

 Wynagrodzenie, np. z tytułu umów o pracę, dzieło czy zlecenie 

 Zyski, np. z działalności gospodarczej 

 Korzyści np. z wynajmu nieruchomości, pozwoleo na wykorzystanie dzieł objętych prawami 

autorskimi 

 Świadczenia, np. społeczne, pracownicze, ubezpieczeniowe 

 Sprzedaż różnego rodzaju dóbr materialnych lub usług 

 Darowizny rzeczowe lub pieniężne 

b. Rozchody 

 Opłaty, np. rachunki związane z utrzymaniem nieruchomości (mieszkanie, samochód) 

 Spłata kredytów 

 Zakupy, np. żywnośd, odzież, wyposażenie domu, lekarstwa itp. 

 Koszty usług, np. medycznych, edukacyjnych, eksploatacyjnych (naprawy sprzętu) 

 Koszty komunikacji publicznej i prywatnej 

 Niektóre podatki, np. od zakupu nieruchomości, auta czy darowizny 

 Składki, np. ubezpieczeniowe i inne 

5. Podstawowe regulacje prawne między nabywcą (konsumentem), a przedsiębiorcą (producentem, 

usługodawcą) 

a. Konsument – osoba, która na własny użytek nabywa dany produkt, lub korzysta z określonej usługi 

b. Przedsiębiorca – podmiot gospodarczy (osoba lub firma), oferująca zakup produktu lub usługi. 

c. Umowa prawna między kupującym, a sprzedającym 

 Wchodzi w życie w momencie dokonania transakcji 

 Reklamacja - kupujący ma prawo zażądad wymiany produktu, jego naprawy, wymiany, albo 

zwrotu pieniędzy, jeżeli produkt jest wadliwy, lub nie odpowiada opisowi producenta 

 Gwarancja producenta – czasowe prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego 

produktu  

d. Zwrot towaru bez podawania przyczyny: 

 Zakup internetowy -  do 14 dni 

 Zakup stacjonarny - tylko jeśli wyrazi na to zgodę sprzedawca 

e. Instytucje, służące ochronie konsumenta w sytuacji, gdy sprzedawca lub producent nie wywiązuje się z 

umowy 



 Miejski lub Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – reprezentuje duże grupy konsumentów w 

sporze z dużymi instytucjami finansowymi (banki, duże przedsiębiorstwa)  

 

 


