
Lekcje podzieliłam na dwie części - Zadania z części I lekcji są dla Wszystkich uczniów – ich poprawne 

wykonanie to ocena dobra. W tej części to praca z podręcznikiem. 

Wykonanie zadań z części II lekcji – ocena bardzo dobra. Tutaj wymagana jest zastosowanie 

poznanych treści w praktyce, samodzielne analizowanie informacji – praca z informacjami  

w internecie. 

 

Mam nadzieję, że dzisiejsza nowa forma karty pracy ułatwi Państwu samodzielne zapoznanie się  

z nowymi tematem. Proponuje nie wklejać tych kart do zeszytu tylko przechowywać je po 

wypełnieniu. 

 

T: Giełda papierów wartościowych             02 kwietnia 2020 r. 

 

Część I 

Pomyśl chwilę..... na pewno wiesz co to jest giełda...  

kto na niej się spotyka, co na niej się sprzedaje? ..................................................................... 

 

Wyjątkowym rodzajem giełdy jest giełda papierów wartościowych, na której jak sama nazwa 

wskazuje, sprzedaje i kupuje się papiery wartościowe, głównie akcje. W Polsce giełda papierów 

wartościowych znajduje się w Warszawie. 

Zachęcam do obejrzenia filmiku ok. 7 min. 
https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/pieniadz/gielda  
ułatwi zrozumienie tematu 

 

Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych jest uregulowane przepisami prawa i nad jej 

działalnością czuwają inne podmioty.  

 

Teraz spójrz do podręcznika ... str.89  

Na dole strony jest schemat rynku kapitałowego. Giełda papierów wartościowych jest jednym w 

wielu podmiotów, które na nim funkcjonują. Napisz, jaką rolę, zadania pełni na tym rynku: 

a) Komisja Nadzoru Finansowego 
 
 

b) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
 
 

c) Narodowy Bank Polski 
 
 

d) Domy i biura maklerskie 
 

https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/pieniadz/gielda


Gdzie my jako inwestorzy indywidualni znajdujemy się na tym schemacie?  

Gdzie musimy się udać żeby kupić akcję na giełdzie? ............................................................................... 

Teraz spójrz do podręcznika ... str.90-93  

Poszukaj wyjaśnień poniższych pojęć. 

a) Makler giełdowy 
 
 

b) Ceduła giełdowa 
 

 
c) Hossa (i jej symbol) 

 

 
d) Bessa (i jej symbol) 

 
 

e) Indeks giełdowy 
 

 
f) Kiedy rozpoczęła funkcjonowanie Warszawska giełda papierów wartościowych?  

 
 
 
 

Część II  
 
Na str. 90-91 w podręczniku znajduje się informacja Jak czytać tabele giełdowe. Każda 
kolumna zawiera ważne dla inwestorów informacje – np. o nazwie spółki, o kursie, czyli 
cenie akcji w danym czasie, ilości sprzedanych akcji, itp.... 
 Zapoznaj się z tymi informacjami.  

Następnie otwórz stronę https://www.gpw.pl/akcje wybierz sobie jedną ze spółek i zapisz poniższe 
informacje o jej akcjach: 
 

Nazwa spółki  

Skrót nazwy spółki  

Czas ostatniej transakcji  

Kurs odniesienia  

Kurs otwarcia  

Kurs minimalny  

Kurs maksymalny  

Kurs ostatniej transakcji / 
zamknięcia 

 

 
 
Data wykonywania tego ćwiczenia: ........................................... 
 

  

https://www.gpw.pl/akcje

