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Projekt: Pieniądze oraz usługi bankowe wczoraj, dziś i jutro. Projekt skierowany do osób z dysfunkcją wzroku. 

 
Organizatorem projektu jest Fundacja Vis Maior 
Ul. Cieszkowskiego 1/3 m. 75, 01-636 Warszawa 
www.fundacjavismaior.com 
 
Projekt zrealizowano dzięki środkom z Narodowego Banku Polskiego 

 

PIENIĄDZE ORAZ USŁUGI BANKOWE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO 

grupa wiekowa 10-15 lat 
Uwagi dla prowadzących:                                                                                                                                                                                                                               
Warsztat został podzielony na moduły. Prowadzący wybiera moduły i ich ilość uwzględniając specyfikę oraz wielkość grupy, z którą pracuje. Treść, która ma 
zostać przedstawiona w poszczególnych modułach, musi zostać przedstawiona przez edukatora zrozumiałym dla uczestników językiem. Ważne by angażować 
uczniów do zadań i wykorzystywać rekwizyty. Ważne by zakończyć warsztat podsumowującym wiedzę quizem. 

Temat i treść Ćwiczenia, ciekawostki Potrzebne materiały 
Wymiana towarowa. 
 
Wymiana towarowa początkowo wcale nie istniała. Produkty pracy nie były 
przeznaczone na sprzedaż, czyli nie były towarami. Każdy był jednocześnie 
producentem i konsumentem tworząc dobra tylko i wyłącznie na swoje własne 
potrzeby. 
 
Wymiana towarowa była to wymiana konkretnego towaru na konkretny towar.  
 
Stopniowo pewne towary stawały się bardziej pożądane i stały się ekwiwalentem 
wszelkich wymian. Początkowo były to np.: żelazo w starożytnej Grecji, miedź w 
państwie rzymskim, czy stopy miedzi w dawnych Chinach. Były to towary 
wygodne - nie psuły się, łatwo było je dzielić i ewentualnie łączyć (stapiać). Z 
czasem do rangi ekwiwalentu wymiany awansowały kruszce szlachetne, jak 
złoto i srebro, które miały większą wartość i przez to zajmowały mniej miejsca 
przy danej wadze czy objętości, ale w dalszym ciągu kruszce te były też 
zwykłym towarem. Gdy przestały nim być - stały się pieniądzem, a nastąpiło to 

Ćwiczenie: 
 
Aby wprowadzić uczestników w tematykę 
wymiany towarowej  przeprowadzimy burzę 
mózgów na temat tego w jaki sposób kiedyś 
handlowano. 
 

Karteczki do zapisania 
imion uczestników, tak by 
prowadzący mógł zwracać 
się do nich po imieniu. 
 

http://www.fundacjavismaior.com/
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jeszcze w świecie starożytnym, gdy powstała moneta. 
 

Co może pełnić funkcję pieniądza? 
 

 W Lacjum (kolebce starożytnego Rzymu) płacidłem było bydło (łacińskie 
słowo „pecus” oznacza bydło, stąd pochodzi słowo „petunia” czyli pieniądze). 
Także Słowianie posługiwali się w rozliczeniach handlowych bydłem 
rogatym. 

 Konie u koczowniczych ludów Azji – Scytów i Awarów 

 Skóry zwierząt futerkowych – stąd nazwa chorwackiej waluty „kuna” 

 Nawet po wprowadzeniu pieniądza w Wielkopolsce i Małopolsce płacono 
głowami wiewiórek 

 Gródki soli, otrzymywane dzięki odparowaniu solanki 

 Obole, czyli druty żelazne w starożytnej Grecji 

 Tytoń w pierwszych latach uzyskania niepodległości w USA 

 W latach kryzysu PRL-u wartościowe towary: kawa, czekolada, markowy 
alkohol, ale także pończochy czy rajstopy 

 
Ze względów praktycznych, pieniądze powinny posiadać określone właściwości: 

 Uznaną wartość 

 Podzielność 

 Powszechną akceptowalność i łatwą zbywalność  

 Trwałość  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ćwiczenie 1: 
 
Uczniowie pracują w 2-3 osobowych 
zespołach.  
Każdy zespół otrzymuje od osoby prowadzącej 
warsztat jeden przedmiot (ziarenka fasoli, 
nadmorski piasek, sól,  itp.). i przygotowuje 
odpowiedź na pytanie: czy dany przedmiot 
mógłby pełnić rolę pieniądza? Uczniowie 
powinni uzasadnić swoją odpowiedź.  
 
Np. sól zamoknie i będzie cięższa, sól się 
może rozpuścić.  
Ziarenka fasoli mogą wyrosnąć, zgnić, się 
wysuszyć i stracić wyjściową objętość.   
 
Ćwiczenie 2: 
 
Podsumowując wypowiedzi uczniów 
nauczyciel zwraca uwagę, na cechy, które 
powinna posiadać rzecz pełniąca funkcję 
pieniądza. Przedstawia prezentację audio (1 
min.) 
 
http://www.nbportal.pl/prezentacje/pieniadz/Ce
chy_pieniadza.html 
 
 

Ćwiczenie 1: 
Ziarenka fasoli, ryż, 
piasek, sól, skóra 
zwierzęcia, kamień… 
 
Ćwiczenie 2: 
Prezentacja dźwiękowa 
Komputer 
Głośniki 

Monety 
 
Moneta to kawałek kruszcu opatrzony znakiem władcy, gwarantującym jakość i 

Ćwiczenie 1: 
Jak się wybija monety? 
 

Ćwiczenie 1: 
- głośniki 
- film BBC  

http://www.nbportal.pl/prezentacje/pieniadz/Cechy_pieniadza.html
http://www.nbportal.pl/prezentacje/pieniadz/Cechy_pieniadza.html
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wagę tego kruszcu. Odpadła więc teraz konieczność odrąbywania kawałków 
drogiego metalu i dokładnego ich ważenia, a także obawa przed sfałszowaniem 
stopu. Jednakże ustalana przez władców jednostka pieniężna była często za 
duża do regulowania drobnych płatności. Bicie ze złota lub srebra drobnych 
monet powodowało, że rozmiarami były one zbyt małe i dlatego na monety 
zdawkowe używano metali mniej wartościowych, jak np. miedzi. Początkowo 
wartość rynkowa monety jako kruszcu pokrywała się z jej nominałem - były to 
monety pełnowartościowe. Z czasem jednak coraz częściej zaczęto wybijać 
monety, w których wartość kruszcu była dużo mniejsza od wartości nominalnej - 
były to monety podwartościowe, symboliczne. 
 
 
W połowie III w. p.n.e., najpierw w Egipcie, a wkrótce potem w Chinach zaczęto 
używać pieniądza w formie metalowych sztab, w razie potrzeby ciętych na 
mniejsze części. W VII w. p.n.e. pojawiła się w Lidii moneta (ze złota, srebra, 
później miedzi),  rozpowszechniona w VI-V w. p.n.e. w Grecji i na Bliskim 
Wschodzie, od przełomu IV i III w. p.n.e. bita w Rzymie, od V w. — w państwach 
germańskich. W Polsce od ok. 980, na większą skalę od ok. 1070 bito srebrne 
denary, ok. 1367 — pierwsze grosze i ponownie (na stałe) od 1526-28, wtedy 
też pojawiła się moneta złota (dukaty, później talary). 
 
Jak się wybija monety? 
http://portalwiedzy.onet.pl/filmy/3082,8719672,odtwarzaj.html 
(wybrane fragmenty + audiodeckrypcja prowadzącego)  
 

Słuchanie fragmentu filmu dokumentalnego 
BBC „Magia tworzenia- pieniądze” oraz 
interpretacja.  
 
 
Ćwiczenie 2: 
Z plasteliny i folii aluminiowej przed zajęciami 
prowadzący przygotowuje okrągłe monety.  
Grupę dzielimy na 2-3 osobowe zespoły. 
Każdy z zespołów dostaje przedmiot, którym 
można wytłoczyć prowizoryczny wzór na 
monecie (tłuczek do mięsa, do ziemniaków, 
tarka, talerz z wzorem, klucz, pierścionek,  itp.)  
 
 
 

- komputer 
 
 
Ćwiczenie 2: 
- plastelina 
- folia aluminiowa 
- przedmioty do tłoczenia 
 

Monety w historii i monety w różnych krajach. Euro.  
 
Wprowadzamy pojęcia: awers, rewers, bilon.  
 
Bilon to pieniądz w postaci monet. Ponieważ jest wykonany z metalu, więc jest 
dużo bardziej wytrzymały od banknotów. Ma także jedną zaletę - można nim 
płacić w automatach z napojami, słodyczami czy biletami parkingowymi. 
 
Na monetach można zobaczyć pietruszkę lub seler (na Sycylii), pszczoły (Efez), 
boginię Atenę (Ateny).  

Ćwiczenie: 
 
Uczniowie otrzymują monety pochodzące z 
różnych krajów, wybierając te o 
charakterystycznych kształtach i fakturach. 
Oglądają je i omawiają z sąsiadem. 

Monety z różnych krajów 
(Euro, Funty, Korona 
czeska, dolar, Australia, 
Irak itp.) 

http://portalwiedzy.onet.pl/filmy/3082,8719672,odtwarzaj.html


4 
 

 
Na pierwszych monetach nie przedstawiano wizerunków władców. Jako 
pierwszy swoją podobiznę umieścił na monecie Aleksander Wielki. 
 
Co to jest euro?  
 
Euro to wspólna waluta europejska wprowadzona (1 stycznia 1999r.) w miejsce 
walut krajowych. Jest prawnym środkiem płatniczym w 17 państwach – 
obejmującym ponad 323,8 mln Europejczyków. Waluta euro używana jest także 
w 11 krajach i terytoriach nienależących do UE (Watykanie, Monako, San 
Marino, Andorze, Kosowie, Czarnogórze) oraz we francuskich posiadłościach na 
Atlantyku i Oceanie Indyjskim oraz w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze.  
 
Obszar, na którym zostało wprowadzone euro, nazywa się często strefą euro lub 
Eurolandem.  
 
Od 1 stycznia 1999 r. do końca 2001 r. nie było jeszcze w obiegu banknotów i 
monet euro. Funkcjonowało ono w formie bezgotówkowej. Okres ten był 
przeznaczony na przygotowania do wprowadzenia gotówki: wydrukowanie 
banknotów, wybicie monet, przystosowanie banków, sklepów i innych instytucji. 
Banknoty i monety euro zostały wprowadzone do obiegu 1 stycznia 2002 r. 
 
Euro jest emitowane przez Europejski Bank Centralny. Jest on wspólnym 
bankiem centralnym wszystkich państw, w których funkcjonuje euro. Pełni on 
taką funkcję, jaką w Polsce spełnia Narodowy Bank Polski. Siedziba 
Europejskiego Banku Centralnego znajduje się we Frankfurcie nad Menem 
(Niemcy).  
 
Jak wglądają monety i banknoty euro? Jak są zabezpieczone? 
http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/filmy_animowane/euro/banknoty_i_monety
_euro 
 

Mennica warszawska 
 
Proces produkcji monet i banknotów zaczyna się od projektu graficznego. 

Ćwiczenie: 
 
Burza mózgów: Jak rozpoznawać współczesne 

- współczesne monety 
- portfele do 
przechowywania monet dla 

http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/filmy_animowane/euro/banknoty_i_monety_euro
http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/filmy_animowane/euro/banknoty_i_monety_euro
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Wszystkie polskie banknoty znajdujące się w obiegu zaprojektował Andrzej 
Heidrich. Projekt graficzny trafia z Narodowego Banku Polskiego do mennicy 
(monety) lub wytwórni papierów wartościowych (banknoty), gdzie odbywa się 
proces przygotowania i produkcji. 
 
Każda polska moneta obiegowa musi mieć godło, napis Rzeczpospolita Polska, 
nominał i datę emisji. Polskie monety powstawały i powstają w Polsce. 
Tworzenie polskich monet (tak samo, jak banknotów), zleca Narodowy Bank 
Polski.  
 
Wszystkie etapy produkcji odbywają się w mennicy. 
1. Powstaje projekt monety 
2. Z projektu tworzy się gipsowy model, który jest już trójwymiarowym obrazem 

monety, przedstawionym w pięciokrotnym powiększeniu. 
3.  Taki model jest bardzo dokładnie sprawdzany, zatwierdzany przez 

eminenta, czyli instytucję zamawiającą monety (w Polsce jest to NBP).  
4. Następnie za pomocą laserowego skanera przenoszony w dużej 

rozdzielczości do komputera. Promień lasera odczytuje wszystkie, nawet 
najdrobniejsze elementy projektu. Obraz zapisywany jest w pamięci 
komputera. Na monitorze dokonuje się ostatnich poprawek.  

5. Następnie projekt trafia do obrabiarki, która graweruje w stali tak zwany 
pierwszy prototyp monety (negatyw w skali 1:1, czyli monetę odwrotnie 
wypukłą, wielkości rzeczywistej monety). 

6. Produkt taki jest ręcznie obrabiany przez grawera, a następnie hartowany. Z 
niego tworzy się matrycę, z której powstaje drugi prototyp, niezbędny do 
powstania stempli potrzebnych do wybijania monet. 

7. Gotowe stemple są hartowane, polerowane, a na koniec chromowane 
(chrom jest bardzo twardy, dlatego używany jest do zabezpieczania stempli 
przed zarysowaniami). 

8. Gotowe krążki metalowe, z których mają powstać monety, trafiają do tak 
zwanego automatu monetarnego. Jest to specjalistyczna prasa do wybijania 
monet. Przed wybiciem każdej monety sprawdzana jest jej waga. Jeśli choć 
trochę różni się od ideału, maszyna zatrzymuje się.  

9. Z prasy bilon wpada do wielkiego pojemnika (niesamowite tempo – 600-700 
sztuk na minutę) potem dzielony jest na porcje po 100 sztuk i pakowany w 

polskie monety? Jakie mają cechy? Jak je 
najwygodniej przechowywać? 
 

osób z dysfunkcją wzroku 
- lupy powiększające 
 
- wielkoformatowa 
fotografia mennicy (???) 
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woreczki foliowe. 
10. Następnie wkładany w duże płócienne worki, które są zaszywane, 

opisywane i pakowane w skrzynie. W takim opakowaniu opuszczają (z 
dużym hałasem, ponieważ eskortowane są przez policję) mennicę. 

 
Monety są zabezpieczone dzięki wykorzystaniu do ich produkcji rzadkich stopów 
metali. 
 
Produkcja narzędzi do wybijania monet ze względów bezpieczeństwa także 
odbywa się w mennicy.  
 
Od 1766 roku Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów 
w  Polsce i Europie. Obecnie Mennica Polska jest jedynym w Polsce 
producentem monet obiegowych  i kolekcjonerskich emitowanych przez 
Narodowy Bank Polski. Projektanci oraz mincerze Mennicy Polskiej wykonują 
także zlecenia dla zagranicznych emitentów oraz firm numizmatycznych 
(kolekcjonerskich).  
 
Mincerz  to pracownik mennicy produkujący monety. W średniowiecznej Polsce 
to urzędnik królewski zajmujący się kontrolą monety będącej w obiegu, jej 
wymianą i ściganiem oraz karaniem fałszerzy. Z upływem czasu mincerze tracili 
uprawnienia policyjno-sądowe, stając się jedynie rzemieślnikami produkującymi 
monety. 
 

Banknoty 
 
Ciekawostki: 
Pieniądz papierowy najwcześniej, bo już w IX w., znany był w Chinach. W końcu 
XVII w. banknoty pojawiły się w Anglii. W Polsce pierwsze banknoty (prócz 
banknotów państw zaborczych) emitowały władze powstania kościuszkowskiego 
(1794). Najstarszym banknotem, który przetrwał do dnia dzisiejszego jest 5 
dalerów z datą 5 grudnia 1662 roku. 
Największym pieniądzem papierowym w historii był banknot 1 kwan, wydawany 
przez chińską dynastię MING w latach 1368-1399 o wymiarach 22,8 x 33,0 cm. 
Najmniejszy zaś banknot świata należy do Niemiec. Banknot z lat 1920-21 mają 

Ćwiczenie 1:  

Prowadzący zadaje pytanie uczestnikom o 
wymiary największego i najmniejszego 
banknotu. Zgadują. „Wygrywa” osoba, która 
była najbliżej. Następnie uczestnicy dostają 
wycięte z bristolu w oryginalnej wielkości te 
banknoty.  

 

Ćwiczenie 1:  
- wycięte z Bristolu 
największe i najmniejsze 
banknoty w rzeczywistym 
rozmiarze 
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wymiary 18,0 x 18,5 mm.  
 
Historia:  
Przy dużych i częstych transakcjach posługiwanie się pieniądzem 
pełnowartościowym było dość kłopotliwe z uwagi na jego wagę (wagę monet czy 
kruszcu) oraz zużycie (ścieranie się) monet.  
 
Dlatego na początku rozwoju kapitalizmu, w wielu miastach Europy zachodniej, 
transakcje obsługiwał pieniądz bankowy, który był papierowym kwitem 
bankowym (certyfikatem poświadczającym złożenie do depozytu pewnej ilości 
kruszcu) wydanym przez bank pod zastaw kruszcu pieniężnego lub łatwych do 
spieniężenia papierów wartościowych. Był to sposób na zabezpieczenie kruszcu 
przed ścieraniem i zużyciem.  
 
Jednakże z czasem banki zaczęły emitować swoje papierowe skrypty dłużne, 
wymienialne na każde żądanie na pieniądz pełnowartościowy, ale nie mające 
pokrycia w tym pieniądzu. Podstawą tych skryptów nie były depozyty kruszców, 
ale operacje kredytowe banków. Banki nie były już tylko przechowalnią 
pieniędzy poszczególnych wkładców, ale zaopatrywały klientów we własne 
środki pieniężne. Tak właśnie powstał banknot, który miał obowiązek 
wymienialności na kruszec według nominału, ale zaczął obsługiwać wszystkie 
transakcje, a nie wąski ich krąg między posiadaczami kont depozytowych w 
banku, jak wspomniany wyżej pieniądz bankowy. 
 
Z biegiem lat nieograniczona wymienialność banknotów na pieniądz kruszcowy 
oraz łatwość posługiwania się nimi spowodowała, że banknoty stawały się coraz 
bardziej popularne, było ich coraz więcej w obiegu, krążyły na równi z monetami 
kruszcowymi.  
 
Z czasem ustawowo zabroniono używania kruszców do obiegu i zawieszono 
obowiązek wymienialności banknotów na kruszec. Powstał w ten sposób 
pieniądz papierowy, niewymienialny na złoto, nie reprezentujący kruszcu, 
stanowiący tylko znak wartości. 
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Produkcja i zabezpieczenia banknotów. Państwowa Wytwórnia Papierów 
Wartościowych (PWPW) 
 
Zarówno moneta, jak i banknot musi być starannie zaprojektowana, dobrze 
zabezpieczona i perfekcyjnie wykonana. W wytworzenie każdego pieniądza 
zaangażowany jest cały sztab ludzi. Przy produkcji używa się bardzo różnych 
technologii. Całość prac nad powstaniem pieniądza może trwać nawet rok.  
 
W Polsce drukiem banknotów zajmuje się Państwowa Wytwórnia Papierów 
Wartościowych (PWPW).  
1. Najpierw w papierni przygotowywany jest specjalny papier (tajna receptura; 

zabezpieczenie: nitka w postaci metalowego paska wpuszczonego do 
wewnątrz papieru).  

2. W tym samym czasie z akwareli namalowanej przez grafika projektanta 
rytownik przenosi rysunek na metalową płytkę. Jest to ręczna robota, 
wykonana w jednym egzemplarzu (przechowywanym w skarbcu), dzięki 
temu trudniej jest banknot podrobić. 

3. Następnie komputerowo dodaje się do tego tła oraz pozostałe elementy 
ozdobne oraz zabezpieczenia. Zazwyczaj na banknotach są również tak 
zwane gilosze, czyli linie układające się w niezwykle skomplikowane wzory. 
Projektuje się je komputerowo. Banknoty mają też zazwyczaj znak wodny. 

4. Następny etap to uzyskanie techniką galwaniczną dużej płyty – matrycy – 
drukującej jednorazowo arkusz z dwudziestoma banknotami. 

5. Proces druku banknotów składa się z kilku faz. Najpierw równocześnie z obu 
stron drukuje się tła. Następnie pojawiają się postacie i pozostałe elementy, 
które w dotyku na papierze są lekko wypukłe. Na sitodruku banknoty zyskują 
nominał, zmieniający kolor w zależności od kąta patrzenia. 

6. Na koniec arkusze są krojone.  
7. Odbiór następuje pod nadzorem straży bankowej. 
 
Kontrola jakości wydrukowanych banknotów odbywa się na dwa sposoby – 
banknoty są oglądane przez człowieka oraz przepuszczane przez maszynę 
testującą. Nieprawidłowo wykonane banknoty nie trafiają do obiegu. Są 
odrzucane, a potem komisyjnie niszczone. 
 

Ćwiczenie 1: 
Burza mózgów: Jak rozpoznawać współczesne 
polskie banknoty? Jak je najlepiej 
przechowywać? 
 
Ćwiczenie 2: 
Co znajduje się na współczesnych 
banknotach? 
 
 Banknoty, których teraz używamy, należą do 
tak zwanej serii Władcy polscy. Od 1 stycznia 
1995 roku są oficjalnym środkiem płatniczym w 
Polsce. Pierwsze serie tych banknotów były 
drukowane w Wielkiej Brytanii przez firmę 
Thomas de la Rue. Produkcja wróciła do Polski 
w 1998 roku, więc serie banknotów od D w 
górę są już drukowane u nas. 
 
 
Ćwiczenie 3:  
Prowadzący zadaje pytanie w formie zagadek. 
Zagadki dotyczą następujących ciekawostek: 

Funt brytyjski to waluta, która zmienia się 
razem z władcami panującymi w tym kraju. 
Gdy w Wielkiej Brytanii zmienia się król, to na 
banknotach pojawia się portret nowego 
władcy. Banknoty są też emitowane na nowo, 
gdy władca się znacznie zmieni, na przykład 
gdy królowa Elżbieta II skończyła 70 lat, 
zaktualizowano banknoty tak, żeby 
przedstawiały ją w odpowiednim wieku. 

 Dolar amerykański powstał w 1861 roku. Jest 
to jedyna waluta, której banknoty nigdy nie były 

Ćwiczenie 1: 
Portfele do 
przechowywania 
banknotów. 
 
 
Ćwiczenie 2: 
Wielkoformatowy druk 
banknotów, lupa (????) 
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wycofywane z obiegu, co oznacza, że w 
Stanach Zjednoczonych można płacić nawet 
ponadstuletnimi pieniędzmi. 

Banknoty dolarów australijskich są wykonane z 
plastiku.  

 

Co robimy ze zniszczonymi pieniędzmi? 
 
Zużyte lub uszkodzone banknoty i monety Narodowego Banku Polskiego można 
wymienić na nowe w kasie dowolnego banku działającego w Polsce. Banki 
zobowiązane są wymienić zniszczony banknot, jeśli więcej niż 45 proc. Jego 
pierwotnej powierzchni zachowało się w jednym kawałku i możliwe jest 
rozpoznanie jego nominału. Ogólna zasada odnosząca się do zniszczonych lub 
zużytych monet jest taka, że ich wymiana jest możliwa tylko wówczas, jeśli 
zachował się w całości przynajmniej jeden element monety – rdzeń lub 
pierścień. 
 

  

Bank. Konto osobiste. Pieniądz bezgotówkowy.  
 
Co to jest bank? Info dla prowadzącego: 
http://www.nbportal.pl/pl/np./animacje/prezentacje/system_bankowy 
oraz broszura powstała na potrzeby projektu  „Pieniądze oraz usługi bankowe 
wczoraj, dziś i jutro. Projekt skierowany do osób z dysfunkcją wzroku”. 
Czy korzystanie z produktów bankowych ułatwia nam życie?  
 
Janek, który nie ma konta w banku odbiera swoje wynagrodzenie osobiście. W 
dniu wypłaty musi udać się do miejsca, gdzie odbiera świadczenia (np. kasa 
firmy, poczta) i przenieść je do domu lub czekać na listonosza... Basia otrzymuje 
pieniądze przelewem na konto, nie musi nigdzie po nie iść ani czekać na osobę, 
która je dostarczy. Może zacząć korzystać ze swoich pieniędzy dużo szybciej niż 
Janek gdyż przelew bankowy idzie znacznie szybciej niż przekaz pocztowy. 
 
Janek wszystkie pieniądze trzyma w domu, jest to ryzykowne ze względu na 

Ćwiczenie:  
 
Uczestnicy zostają podzieleni na 2 grupy. 
Oglądają rekwizyty i mówią, co otrzymali. 
Następnie prowadzący prosi, by jedna grupa 
wyobraziła sobie Janka, który nie ma konta w 
banku. A druga Basię – posiadaczkę konta 
bankowego. W grupach uczniowie 
zastanawiają się, jak te osoby funkcjonują w 
świecie finansów: 
- jak odbierają swoje zarobki od pracodawcy 
- jak wygląda bezpieczeństwo ich finansów 
- jak opłacają rachunki 
 - jak robią zakupy 
Następnie opowiadają o Janku i Basi. Na 
koniec mogą wymienić się rekwizytami. 

Rekwizyty dla grupy 1: 
Portfel, skarbonka, 
skarpetka 
 
Rekwizyty dla grupy 2: 
karta do bankomatu, 
telefon, laptop, terminal. 
 

http://www.nbportal.pl/pl/np/animacje/prezentacje/system_bankowy
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ryzyko kradzieży. Noszenie dużej gotówki jest niebezpiecznie – można ją zgubić 
lub narazić się na kradzież. Transakcje kartą wymagają podania kodu PIN lub 
złożenia podpisu. Nikt kto nie zna PIN-u, nie może posłużyć się kartą, w 
przypadku wątpliwości dotyczącego zgodności podpisu – sprzedawca może 
poprosić o okazanie dowodu tożsamości osoby dokonującej płatności.  
 
Janek płaci za swoje rachunki (np. czynsz, telefon, prąd) na poczcie lub w 
okienku bankowym, za każdy przelew płaci nawet kilka złotych, zatem im więcej 
ma rachunków do zapłacenia, tym więcej wynosi opłata za ich realizację  
Janek musi wybrać się na pocztę lub do placówki banku, w godzinach pracy tych 
instytucji. Basia może opłacać swoje rachunki bez dodatkowej prowizji, bez 
wychodzenia z domu, korzystając z Internetu może to robić przez całą dobę, 
niezależnie od godzin pracy poczty czy oddziału banku.  
 
Janek trzyma swoje oszczędności w domu. Pieniądze, z których Basie nie 
korzysta może wpłacić na konto oszczędnościowe lub założyć lokatę – odsetki 
od zainwestowanej kwoty są dodatkowym zarobkiem dla Basi. 
 
Jeśli Janek wybiera się na zakupy musi przewidzieć co chce kupić i ile za to 
zapłaci, odliczoną kwotę zabiera ze sobą. Basia ma pieniądze na koncie, a kartę 
trzyma w swojej torebce, jeśli potrzebuje coś kupić musi jedynie pamiętać, ile ma 
pieniędzy na koncie (nie może zapłacić kartą więcej niż kwota zgromadzona na 
koncie) oraz jaki jest PIN do karty.  
 
 

 
. 

Przysłowia związane z pieniędzmi 
 
Czas to pieniądz 
Grosz do grosza i będzie kokosza  
Pieniądze szczęścia nie dają 
Nie rozumie nędzy, kto pełen pieniędzy 
Nie zasypia w nocy śmiele ten kto ma pieniędzy wiele 
Wielkie pieniądze wielkie kłopoty 
Chciwy traci dwa razy 
Kto za młodu oszczędza ten na starość nie wie co to nędza 

Ćwiczenie: 
Wspólnie spróbujemy ustalić co oznaczają 
zaprezentowane przysłowia. Dowiemy się czy 
uczestnicy nie znają jeszcze jakiś innych 
powiedzonek na temat pieniędzy. 
 Podsumujemy warsztaty- zwrócimy uwagę na 
ważność wszelkich środków płatności. 
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Podsumowanie wiedzy zdobytej na warsztatach. Quiz: 
 
Co to jest bilon? 
Co to jest łapówka? 
Jakiej wielkość był największy banknot? 
Jak nazywa się kolekcjoner monet? 
Po co monetom brzegi? 
Kto to jest mincerz? 
Jak zabezpiecza się banknoty?  
Gdzie w Polsce wytwarza się monety i banknoty? 
 

  

Zebranie informacji potrzebnych do sporządzenia sprawozdania z 
warsztatów.  

  

Dystrybucja publikacji (opiekun grupy, dyrekcja szkoły / biblioteka)   
 

 

 

 

 


