
Załącznik: Formularz dla respondentów 

 

Bardzo prosimy Cię o wzięcie udziału w krótkiej ankiecie ☺.  

Jest to badanie anonimowe, liczymy na szczere i samodzielne odpowiedzi. 

 

1. Zaznacz na poniŜszej skali, w jakim stopniu znasz i rozumiesz następujące pojęcia: 

1 2 3 4 5 

Nie znam  

(nigdy wcześniej nie 

spotkałem/am się z tym 

pojęciem) 

Znam bardzo 

słabo 

(spotkałem/am się 

kilkakrotnie, ale 

zupełnie nie znam 

znaczenia i nie 

potrafię się 

domyślić) 

Znam średnio 

(wydaje mi się, Ŝe 

znam, ale nie 

potrafię wyjaśnić i 

zdefiniować) 

Znam dobrze 

(potrafię 

zdefiniować i uŜyć 

w wypowiedzi) 

Znam bardzo 

dobrze 

(potrafię 

zdefiniować,  

wyjaśnić, podać 

dodatkowe 

informacje 

wykraczające poza 

definicję)   

 

 

1. inflacja     (1---2---3---4---5) 

2. bezrobocie    (1---2---3---4---5) 

3. PKB     (1---2---3---4---5) 

4. globalizacja    (1---2---3---4---5) 

5. przewaga konkurencyjna  (1---2---3---4---5) 

6. kryzys gospodarczy   (1---2---3---4---5) 

7. odsetki     (1---2---3---4---5) 

8. pieniądz elektroniczny   (1---2---3---4---5) 

9. przychód    (1---2---3---4---5) 

10. GPW     (1---2---3---4---5) 



11. spółka akcyjna    (1---2---3---4---5) 

12. cena rynkowa    (1---2---3---4---5) 

13. budŜet państwa    (1---2---3---4---5) 

14. podatki     (1---2---3---4---5) 

15. VAT     (1---2---3---4---5) 

 

2. Napisz krótką definicję trzech wybranych przez Ciebie pojęć z listy w pytaniu nr 1 

(wybierz spośród tych, których znajomość oceniłeś/aś najlepiej) 

a) ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

b) ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

c) ………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Zaznacz na poniŜszej skali, jak trudne byłoby dla Ciebie poradzenie sobie w następującej 

sytuacji 

1 2 3 4 5 

Bardzo trudne Trudne Ani trudne, ani 

łatwe 

Łatwe Bardzo łatwe   

1. obliczyć odsetki od załoŜonej lokaty     (1---2---3---4---5) 

2. wynegocjować zniŜkę przy zakupie     (1---2---3---4---5) 

3. zwrócić wadliwy produkt      (1---2---3---4---5) 

4. wyjaśnić, dlaczego zmieniają się ceny produktów   (1---2---3---4---5) 

5. wyjaśnić przyczyny zmian koniunktury światowej gospodarki   (1---2---3---4---5) 



6. wyjaśnić, po co płacimy podatki     (1---2---3---4---5) 

7. odmówić poŜyczenia pieniędzy koledze     (1---2---3---4---5) 

8. wskazać kryteria, którymi warto kierować się, wybierając   

najlepszy dla siebie bank      (1---2---3---4---5) 

9. ocenić koniunkturę na Giełdzie Papierów Wartościowych  (1---2---3---4---5) 

10. wyjaśnić funkcjonowanie systemu emerytalnego   (1---2---3---4---5) 

11. wypełnić PIT        (1---2---3---4---5) 

12. podać przykłady nieetycznego zachowania firm    (1---2---3---4---5) 

13. wyjaśnić, w jaki sposób zmiany podatków wpływają na rynek pracy (1---2---3---4---5) 

14. wyjaśnić, w jaki sposób moŜna walczyć z inflacją    (1---2---3---4---5) 

15. wyjaśnić, dlaczego zmieniają się kursy walut     (1---2---3---4---5) 

 

4. Uzupełnij poniŜsze zdania znanymi Tobie terminami ekonomicznymi: 

 

1. W związku z recesją rząd prognozuje spadek …................................ w kolejnym roku.   

2. Ceny mieszkań wzrosły, bo wzrósł …................................. na rynku nieruchomości.  

3. Aby dostać kredyt z banku na rozpoczęcie nowego przedsięwzięcia, naleŜy najpierw 

przygotować …................................. 

4. To bardzo korzystna oferta kredytu,….................................są bardzo niskie. 

5. Czas poprosić o podwyŜkę – za swoją wypłatę mogę kupić coraz mniej. Ta 

…................................. zjada wszystko. 

 

 

 

 

 

 



5. Zaznacz na odcinku, jak bardzo zgadzasz się z poniŜszymi zdaniami (gdzie 0 oznacza 

„całkowicie się nie zgadzam”, a 10 „całkowicie się zgadzam”): 

1. W przyszłości chciałbym prowadzić własną firmę. 

 

2. Uczestniczę w rozmowach, których tematem są większe wydatki w moim domu. 

 

3. Mam ogólne pojęcie na temat tego, jakie zawody przynoszą największe korzyści 

finansowe. 

 

4. Potrafię odłoŜyć większą część swojego kieszonkowego. 

 

5. UwaŜam, Ŝe kredyt jest niebezpieczny. 

 

6. UwaŜam, Ŝe w biznesie waŜne jest szczęście. 

 

7. Zasiłki dla bezrobotnych powinny być doŜywotnie. 

 

8. Państwo powinno ustalać ceny maksymalne na wszystkie towary. 



 

9. Zagraniczne inwestycje są zagroŜeniem dla polskiej gospodarki. 

 

10. Regularnie przeglądam wiadomości gospodarcze (w internecie i/lub w prasie 

tradycyjnej). 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie ☺ 

Wyniki badania pomogą nam w rozwoju programu Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego 

 

Uzupełnij poniŜszą metryczkę: 

Twój wiek:    [   ]   

Jestem:  [uczniem] / [uczennicą] 


