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Jak nazywa się pieniądz, którym posługujemy się w Polsce.
Jak nazywa się pieniądz, który jest wspólną walutą Unii Europejskiej?
Kto jest na banknocie 10 zł?
Kto jest na banknocie 20 zł?
Kto jest na banknocie 50 zł?
Kto jest na banknocie 100 zł?
Kto jest na banknocie 200 zł?
Kto jest na banknocie 500 zł?
Gdzie produkowane są Polskie banknoty ?.( Ich producentem na zlecenie Narodowego
Banku Polskiego jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
Gdzie produkowane są polskie monety ? (monety wybijane są w Mennicy Polskiej)
Jaki napis znajduję się na monetach?
Ile trwa życie banknotów? (Okres życia banknotu uzależniony jest od jego nominału i waha się
od 2,5 roku w przypadku niższych nominałów aż do 20 lat w przypadku nominałów
wyższych).
Jak nazywa się bank będący bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej?
Wojtek kupił balony za 5 złotych. Jakimi monetami mógł zapłacić? (na obrazkach)
Czy mogę kupić?
Np., Chłopiec ma 5 złoty. Czy może kupić zabawkę za 4 złote? Ile reszty dostanie?
Dziewczynka ma 5 złoty. Czy może kupić zabawkę za 7 złoty? Ile jej zabraknie?
Jestem konsumentem, kiedy:
a) jem śniadanie,
b) kupuję lody,
c) idę na spacer.
Młodzi ludzie przed skończeniem 18 lat:
a) nie mogą robić samodzielnie zakupów
b) mogą kupować samodzielnie drobne przedmioty zaspokajające bieżące potrzeby
c) mogą kupować samodzielnie wszystkie dostępne towary
d) są zawsze proszeni w sklepie o pokazanie legitymacji szkolne
Osobę, która nabywa towar w celu zaspokojenia własnych potrzeb, nazywamy:
a) usługodawcą
b) przedsiębiorcą
c) konsumentem
d) producentem
Dochody i wydatki - podziel obrazki na dochody i wydatki
(Źródła dochodów rodziny to na przykład: wynagrodzenie za pracę, dochody ze sprzedaży
plonów przez rolników i ogrodników, zysk z działalności gospodarczej, emerytura, renta,
zasiłek, odsetki od oszczędności)
Co to jest nadwyżka dochodów (dochody większe niż wydatki);
Co to jest deficyt (dochody mniejsze niż wydatki)
Terminy ekonomiczne:
Zarządzanie pieniędzmi,
Reklama,
Założenie firmy,
Rozpoczęcie działalności gospodarczej,
Zysk,
Koszty, czyli konieczne wydatki
Pomysł
Dystrybucja, czyli sposób dotarcia z towarem do klienta
Wydatki
Do terminu trzeba będzie dopasować podany fragment tekstu (z Dzieci z Bullerbyn)
Jakie korzyści odnosi osoba oszczędzająca w banku? (Bezpiecznie ulokowała pieniądze,
dostała dodatkową sumę – oprocentowanie).
Jakie korzyści odnosi kredytobiorca? (Otrzymuje pieniądze z banku i może kupić potrzebną
rzecz).
Jakie korzyści odnosi bank? Na czym zarabia bank? (Zarabia dzięki różnicy pomiędzy
oprocentowaniem oszczędności a oprocentowaniem kredytu).

26. O czym musi pamiętać osoba, która chce w banku pożyczyć pieniądze? (O oddaniu
w terminie całej sumy oraz dodatkowego oprocentowania).
27. Wstaw krzyżyk we właściwym wierszu (co robi bank?)

28. Kiedy wiem, że mogę bezpiecznie zalogować się na swoim e-koncie SKO? (Wtedy, kiedy
sprawdzę, że strony są szyfrowane, co oznacza, że w adresie www najpierw znajduje się
symbol kłódki, a następnie litery: https,)
29. Zaznacz, która strona jest bezpieczna

30. Gdzie pojawiły się pierwsze karty płatnicze? (Ojczyzną kart płatniczych są Stany
Zjednoczone, gdzie pod koniec XIX wieku zaczęto wydawać karty, przy użyciu których
można było płacić za noclegi w hotelach)
31. Czy każdy może sobie wyprodukować pieniądze?
a) tak, sami możemy je sobie narysować w domu.
b) nie, to zabronione. pieniądze produkują uprawnione do tego instytucje
32. Do czego służą pieniądze:
a) do kupowania rzeczy.
b) do zabawy.
c) do rysowania.
33. Kupując w sklepie, należy zwrócić uwagę:
a) czy produkt jest nam potrzebny i ile kosztuje
b) czy produkt jest najtańszy
c) czy towary są reklamowane w telewizji
34. Aby nie marnować jedzenia, należy:
a) planować zakupy, kupować tyle, ile potrzebujemy
b) dużo kupować, a w razie potrzeby zjeść na zapas
c) jeść tylko w restauracjach
35. Data ważności informuje o:
a) terminie, do którego możesz bezpiecznie spożyć dany produkt
b) legalności produktu
c) dacie produkcji
d) tym, że produkt jest bezpieczny
36. Korzystamy z używanych rzeczy, jeśli chcemy:
a) płacić dużo więcej za zakupy. płacić dużo więcej za zakupy.
b) oszczędzać zasoby naturalne naszej planety. oszczędzać zasoby naturalne naszej planety.
c) wycinać więcej drzew w lasach. wycinać więcej drzew w lasach.
37. Segregacja śmieci polega na:
a) przerabianiu papieru na makulaturę.
b) dzieleniu odpadków na różne rodzaje i wrzucaniu ich do osobnych pojemników.
c) wrzucaniu wszystkich śmieci do jednego kosza, a nie na ulicę czy podłogę
38. Oszczędzamy wodę i energię, bo chcemy:
a) oszczędzać zasoby naturalne Ziemi.
b) zużywać mniej żarówek.
c) używać mniej mydła.
39. Oszczędzamy papier do pisania i drukowania, bo w ten sposób: bo w ten sposób:
a) chronimy firmy papiernicze przed upadkiem.
b) odrabiamy mniej pisemnych zadań domowych.
c) chronimy lasy przed wycinaniem.
40. Najbardziej ekologiczny środek transportu to:
a) samochód z silnikiem benzynowym.
b) autobus miejski lub podmiejski.
c) rower.
41. Gdzie używano pierwszych papierowych pieniędzy? (w Chinach)
42. Co to jest budżet? (Budżet to porównanie przychodów, czyli pieniędzy, które dostajemy lub
zarabiamy, i wydatków, czyli pieniędzy, które wydajemy)
43. Co to jest gotówka? (Banknoty i monety nazywamy gotówką.)
44. Co to są Inwestycje (Nakłady ponoszone obecnie, w oczekiwaniu, że w przyszłości przyniosą
korzyści.)
45. Co to jest Paragon ( Dowód tego, kiedy, gdzie i za ile dokonano zakupu.)
46. Co to jest rabat?
47. Co to jest kredyt?
48. Co to jest lokata?
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Co to są dewizy?
Co to są odsetki?
Co to są pieniądze?
Co to jest banknot?
Co to jest moneta?
Co to jest karta płatnicza?
Co to jest Bank?
Co to jest bankomat?

57. Po co ludzie wymyślili pieniądze?
a) żeby łatwiej kupować rzeczy.
b) bo potrzebowali ich do zabawy.
c) bo chcieli mieć coś fajnego.
58. Po co dorośli pracują?
a) bo to taka forma zabawy.
b) bo dzięki temu zarabiają pieniądze.
c) bo nie lubią siedzieć w domu.
59. Gdzie powstają monety. (Monety są wybijane w mennicy)
60. Gdzie powstają banknoty? (Banknoty są produkowane w wytwórni papierów wartościowych)
61. Jak nazywa się platforma banku PKO udostępniona szkołom? ("SzkolneBlogi.pl")
62. Gdzie najlepiej trzymać pieniądze?
a) w domu, w szufladzie.
b) w banku.
c) zakopane w ogrodzie
63. Co to jest przelew bankowy? (wysyłanie pieniędzy z jednego banku do innego banku
nazywamy przelewem bankowym.)
64. Do czego służy bankomat?
a) do wypłacania naszych pieniędzy, które trzymamy w banku.
b) do produkowania pieniędzy.
c) do grania w gry komputerowe
65. Jak najlepiej oszczędzać pieniądze?
a) trzymać je w kieszeni.
b) schować tak, żeby nikt nie mógł ich znaleźć.
c) trzymać je w banku na lokacie.
66. Jak mogę pomagać potrzebującym?
a) poświęcając swój czas.
b) przekazując część swoich pieniędzy.
c) oddając rzeczy, które przydadzą się innym (np. ubrania, zabawki, podręczniki szkolne).
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
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Jeśli piątoklasista chce kupić telefon komórkowy, to sprzedawca powinien:
sprzedać mu towar
zadzwonić na policję
poprosić o okazanie legitymacji szkolnej
odmówić sprzedaży towaru, prosząc o przyjście z osobą dorosłą
Podaj datę założenia SKO w szkole podstawowej w Radwanicach (01.09.1973)
Kto może być członkiem SKO (uczeń który ukończył 6 lat a nie ma jeszcze 13 lat)
Jaki bank emituje Euro? (Europejski Bank Centralny)
Jak nazywa się instytucja kontrolująca działania podmiotów finansowych w Polsce? (Komisja
Nadzoru Finansowego)
Jak nazywa się instytucja kontrolująca działania podmiotów finansowych w Unii Europejskiej?
(Europejski Trybunał Obrachunkowy)
Wymień trzy sposoby zabezpieczenia banknotów polskich.
Z jakiego stopu metalu zrobione są groszówki? (mosiądz , nowsze stal powlekana
mosiądzem)
Z jakiego stopu metalu zrobione są dziesięciogroszówki? (miedzionikiel, nowsze stal
powlekana miedzią i niklem)
Jak nazywa się organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego? (Rada Polityki Pieniężnej )
Jak nazywa się Prezes NBP (Adam Glapiński)
Co to są pieniądze elektroniczne? (to pieniądze, które zapisane są np. na karcie płatniczej. Ta
karta to coś w rodzaju elektronicznego portfela, w którym jest zapisane, ile mamy pieniędzy.
Jak handlowano w czasach, kiedy jeszcze nie znano pieniądza?
(wymieniając jedną rzecz na drugą, np. mięso na warzywa albo chleb na kawałki sera,
środkiem płatniczym była również sól. Z czasem artykuły, takie jak sól czy zboże, zostały
zastąpione kawałkami metalu.)
Kto pierwszy używał metalowych krążków jako pieniędzy? (Pomysłodawcami metalowych
pieniędzy byli starożytni ludzie mieszkający nad Morzem Śródziemnym.)
Co to jest Bessa (Spadek cen akcji na giełdzie)
Co to jest Eksport (Sprzedaż za granicę towarów i usług).
Co to jest Import (kupno towarów i usług zza granicy)
Co to jest Hossa (Wzrost cen akcji na giełdzie.)
Co to jest historia transakcji? ( To zapis operacji finansowych wykonywanych na rachunku
bankowym.)
W którym roku wyszedł okólnik S. Grabskiego na temat nauczania dzieci zasad oszczędzania
pieniędzy? (W 1925 r. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Stanisław
Grabski wydał okólnik głoszący, że dzieci i młodzież należy uczyć umiejętności i zasad
oszczędzania pieniędzy).
W którym roku SKO oddano pod opiekę Pocztowej Kasie Oszczędności? (W styczniu 1935 r.
szkolne kasy oszczędności zostały oddane pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności
(dzisiejszego PKO Banku Polskiego), największej instytucji oszczędnościowej II RP.)
Jak nazywał się początkowo PKO Bank Polski (Pocztowa Kasa Oszczędności)
Jaki tytuł nosiło pismo przysyłane do szkół przed II Wojną Światową? („Młody Obywatel”)
W jakim roku szkolnym zorganizowana została ogólnopolska „Olimpiada Oszczędnych”,
w której wzięło udział przeszło milion dzieci? (Ogólnopolska „Olimpiada Oszczędnych”,
w której wzięło udział przeszło milion dzieci zorganizowana była w roku szkolnym 1959/1960.)
Jaki tytuł nosiła audycja promująca oszczędzanie w SKO nadawana w Radiu Polskim?
(W ramach promocji oszczędzania w SKO w Polskim Radiu nadawana była popularna
audycja „Błękitna Sztafeta”)
Jak nazywał się sztandarowy konkurs PKO Banku Polskiego? (Bank organizował sztandarowy
konkurs „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”)
W którym roku szkolnym wprowadzono SKO do Internetu? ( Rok szkolny 2010/2011 to
wprowadzenie SKO do Internetu)
W którym roku uczniom został udostępniony serwis internetowy SKO? (W roku 2012 )

95. Kto jest prezesem PKO Banku Polskiego? (Prezes PKO Banku Polskiego to Zbigniew
Jagiełło)
96. Jakie hasło miła ogólnopolska kampania reklamowa z Szymonem Majewskim zrealizowana
na początku roku szkolnego 2012/2013 („Poznaj moc oszczędzania z SKO”)
97. Kto napisał wiersze na temat oszczędzania i PKO do periodyku „Wiadomości SKO”. ( Jan
Brzechwa)
98. Jaki tytuł nosił wiersze na temat oszczędzania i PKO napisany przez Jana Brzechwę? ( „Po
rozum do głowy”)
99. Kto napisał piosenkę o chłopcu z książeczką SKO? ( Edward Fiszer napisał piosenkę
o chłopcu z książeczką SKO, która została zamieszczona w „Wiadomościach SKO” z marca
1963 roku. Fiszer jest również autorem takich ponadczasowych hitów jak: „Przyjedź, mamo,
na przysięgę” i „Pod Papugami”.)
100. Dopasuj terminy do haseł
Konto oszczędnościowe
– Ze środków zgromadzonych na koncie korzystasz wtedy, kiedy potrzebujesz.
– Do konta oferowana jest karta debetowa.
–Z konta możesz dokonywać przelewów na jeden wcześniej zdefiniowany rachunek.
Wpłacasz, kiedy chcesz i ile chcesz.
–Pieniądze możesz trzymać w banku tak długo, jak chcesz. Nie obowiązują żadne terminy.
– Możliwość dokonywania przelewów przez internet.
– Możliwość wycofania środków w dogodnej chwili wraz z opisanymi odsetkami.
–Kapitalizacja odsetek na końcu każdego miesiąca, które, jeśli klient nie zdecyduje się ich
wypłacić, podnoszą saldo rachunku.
Lokata
– Brak opłat za otwarcie, prowadzenie i likwidację lokaty.
– Otwarcie lokaty bez wizyty w banku.
– Okres lokaty: 6, 9, 12 miesięcy.
– Kapitalizacja odsetek na zakończenie okresu umownego i przenoszenie odsetek na inny
rachunek.
– Zachowanie połowy należnych odsetek przy zerwaniu lokaty przed terminem

