Temat lekcji

Zmiana o dany procent
Poziom
8-SP
Odniesienie do Podstawy Programowej (Wymagania szczegółowe)
V. Obliczenia procentowe. Uczeń:
5. stosuje obliczenia procentowe do rozwiązywania problemów w kontekście praktycznym, również
w przypadkach wielokrotnych podwyżek lub obniżek danej wielkości.
Umiejętności konieczne do realizacji tematu
•
•

Obliczanie procentu danej liczby
Analizowanie danych o charakterze matematycznym

Cele lekcji
•
•

Kształtowanie umiejętności obliczania procentu danej liczby
Rozwijanie umiejętności rozumienia związków między wielkościami opisanymi przy pomocy
procentów.

Wykorzystywane funkcje kalkulatora
•

Funkcja ANS (korzystanie z wyniku poprzedniego działania)

Wykorzystywane funkcje kalkulatora
•
•
•
•

Plansza 1. Wskaźnik wzrostu kosztu cen i usług opracowanie GUS.
Warto przygotować 1 kopię na każdą ławkę.
Plansza 2.
Jest przydatna dla uczniów, którzy chcą opracować związek między inflacją, a lokatami.
Karta pracy 1. Jak rosły ceny?
Karta pracy 2. Inflacja i lokaty

Przebieg lekcji
1. Wstęp. Przypomnienie pojęć ekonomicznych: inflacja, lokata stopa oprocentowanie.
2. Obliczenie na tablicy wspólnie inflacji dwuletniej i porównanie jej wartości z sumą inflacji.
3. Przypomnienie zastosowania funkcji ANS. Warto wspólnie przećwiczyć zastosowanie tej funkcji
na przykładach. Pomocna może być Karta Pracy 2.
4. Uczniowie w parach lub w małych grupach (3-4 osobowych) piszą raport pt. Inflacja w Polsce.
5. Jeżeli uczniowie pracują szybko lub niektórzy z którzy chcą wzbogacić pracę o refleksję, czy
lokata może zabezpieczyć przed stratą pieniędzy spowodowaną inflacją. Karta pracy 2.
6. Podsumowanie.
Dyskusja i wymiana wniosków, do których doszli uczniowie.

Karta pracy 1. „Jak rosły ceny?”
Inflacja mówi o tym jaki jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Wyznacza się ją analizując z góry
ustalony zestaw różnych towarów i usług. Oczywiście cena każdego produktu może zmieniać się
zupełnie inaczej niż wskaźnik inflacji, jednakże jest to próba określenia jak zmieniła się ogólna
wartość pieniędzy. Im inflacja jest większa, tym mniej mogą za określaną kwotę kupić, ludzie
biednieją.

Waszym zadaniem jest napisanie krótkiej pracy na temat „Jak inflacja zabierała w Polsce ludziom
pieniądze.” Pomogą Wam w tym plansza nr 1 z danymi na temat inflacji w kolejnych latach oraz
poniższe pytania:
1. Przeanalizujcie dane z tabeli, zaznaczone czwórki lat, które są podejrzane o najwyższą inflację.
Znajdźcie te czteroletnie okresy, w czasie których inflacja była wyraźnie wyższa?
2. Znajdźcie kilka okresów w których inflacja była niższa.
3. Ile procent, podczas każdego z tych okresów straciły pieniądze?
4. Porównaj najmniejszy i największy spadek wartości pieniądza.
5. Spróbuj określić, jakie wydarzenia miały miejsce w Polsce podczas omawianych przez Was
okresów.

Karta pracy 2 „Inflacja i lokaty”
1. Wybierz kilka lat kiedy inflacja była wysoka. Sprawdź, jakie oprocentowanie miały wtedy lokaty.
2. Wskaż w których latach różnica między stratą wartości pieniądza z powodu inflacji i zyskiem
spowodowanym lokatą.
3. Przeanalizuj i określ okres kiedy różnica ta byłą największa. Oblicz ile można było stracić / zarobić
w kolejnych kilku latach.
4. Opiszcie krótki raport nt. oszczędzania w Polsce.

Plansza 1

Plansza 2. Lokaty w kolejnych latach
Lata, oprocentowanie ROR, oprocentowanie lokat 3 i 6 miesięcznej (wycięte z poniższej
tabeli)

Plansza 3. Kredyty w kolejnych latach
Lata, średnie oprocentowanie kredytów, oprocentowanie kredytu 3 miesięcznego dla
ludności
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