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Zastosowanie komputera w nauce przedsiębiorczości  w szkole ponadpodstawowej 

Wstęp 

W epoce IV rewolucji przemysłowej, powszechne stało się używanie komputera 

i smartfonu. Młodzież trafiająca do szkół ponadpodstawowych doskonale czuje się 

w środowisku wirtualnym. To środowisko stało się ich naturalnym miejscem 

przebywania, w którym nawiązują kontakty, znajdują rozrywkę, poszukują informacji, 

zarabiają pieniądze, a w przyszłości niektórzy z nich będą w nim pracować. 

Ta sytuacja wymusza na nauczycielach konieczność wprowadzenia komputera 

i smartfonu do arsenału pomocy dydaktycznych, wspomagających naukę na większości 

przedmiotów, a na podstawach przedsiębiorczości jest to wręcz konieczne. 

Sprzęt ten daje ogromne możliwości bycia przedsiębiorczym większości ludziom, 

niwelując deficyty zdrowotne i likwidując bariery komunikacyjne. Rolą i zadaniem 

nauczyciela jest wskazywanie możliwości, jakie dostarcza współczesna technologia, 

kierunków jej rozwoju, miejsca, jakie młody człowiek może zająć w społeczeństwie 

używając nabytej wiedzy i umiejętności w sposób właściwy, wskazywanie jak w 

przyszłości przy jej pomocą samodzielnie się rozwijać by nie przegrać z konkurencją i 

móc utrzymać się na rynku pracy. 

Powyższe zadania wydają się trudne do zrealizowania, gdy ramowy plan nauczania dla 

technikum przewiduje 1 godzinę „Podstaw przedsiębiorczości” w 2 klasie i 1 godzinę 

w 3 klasie. Jednak część celów można realizować na lekcjach informatyki, nadając 

większą wartość wykonywanym przez uczniów ćwiczeniom poprzez treści, które będą 

przetwarzane. Ramowy plan nauczania „Informatyki” przewiduje po 1 godzinie 

tygodniowo przez pierwsze 3 lata dla Technikum, co daje możliwość korelacji obydwu 

przedmiotów, a przez to uzyskania lepszych efektów edukacyjnych. 

W pracy wskazuję przykłady realizacji takiej współpracy.  
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Internet 

Internet jak wszyscy wiedzą jest prawdziwą kopalnią informacji. Trudność polega 

jedynie na tym, czy pozyskane informacje są wiarygodne. Nauczyciel powinien wskazać 

uczniom elementy, na które powinni zwracać uwagę przy poszukiwaniu informacji np.:  

1. budowa domeny: 

a. nazwa: instytucja (SGH, NBP, UW, AGH, ZUS itp.) i organizacji, 

b. rozszerzenie: gov.pl (strony rządowe), edu.pl (strony instytucji 

edukacyjnych), org.pl (strony organizacji non-profit), 

2. wiarygodność witryny: 

a. komercyjna (reklama własnych produktów), 

b. fachowa (publikująca artykuły zweryfikowanych specjalistów)  

Przykładem strony która może być przydatna do nabywania wiedzy ekonomicznej przez 

uczniów jest strona NBP: https://www.nbportal.pl/wiedza, na której można znaleźć 

ciekawe filmy, artykuły, prezentacje a nawet gry.  

 

Rysunek 1 Portal edukacyjny NBP 

Oprócz samokształcenia, internet można wykorzystać do aktywnego poszukiwania pracy. 

Taka lekcja realizowałaby cele kształcenia w zakresie informatyki i podstaw 

przedsiębiorczości: 

https://www.nbportal.pl/wiedza
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Zastosowanie komputera w nauce przedsiębiorczości  w szkole ponadpodstawowej 

 

Cele kształcenia – wymagania ogólne 

Informatyka Podstawy przedsiębiorczości 

Posługiwanie się komputerem, 

urządzeniami cyfrowymi i siecią 

komputerową. 

Rozumienie funkcjonowania rynku pracy 

oraz zasad aktywnego poszukiwania 

pracy. 

Lekcja ta mogłaby zawierać odwiedzenie najpopularniejszych serwisów, wyszukiwanie 

konkretnych ofert pracy oraz ich analizę pod kątem posiadanych umiejętności, zarobków, 

drogi do pracy i prestiżu.  

Portale oferujących pracę to między innymi: 

 https://www.olx.pl/praca/ 

 https://www.pracuj.pl/praca 

 https://www.jobs.pl/praca/warszawa 

 

Rysunek 2 Portal OLX 

https://www.olx.pl/praca/
https://www.pracuj.pl/praca
https://www.jobs.pl/praca/warszawa
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Rysunek 3 Portal pracuj.pl 

 

 

Rysunek 4 Portal jpbs.pl 
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Edytor tekstowy 

Edytory tekstowe to chyba najbardziej niedoceniane przez użytkowników programy. 

Niesłusznie! Zaawansowane edytory tekstu posiadają szereg narzędzi ułatwiających 

pracę z dużymi tekstami i wiele możliwości wzbogacenia ich. Dobrze sformatowany 

dokument daje świadectwo fachowości jego autora.  

Przedstawię teraz kilka zagadnień realizowanych na lekcjach z podstaw 

przedsiębiorczości do nauki których, można wykorzystać edytor tekstu (np. Word):   

1. organizacja i struktura grupy społecznej, formy organizacyjno-prawne 

przedsiębiorstw, klasyfikacja kapitałów przedsiębiorstwa, 

2. cechy lidera, 

3. klasyfikacja rynków, charakterystyka spółek handlowych, analiza SWOT, 

4. życiorys, 

5. list motywacyjny. 

Ad1 Wszelkiego rodzaju struktury dają się bardzo dobrze przedstawić za pomocą 

diagramów hierarchicznych ( w Word dostępne są one w narzędziu SmartArt )  

 

Rysunek 5 Podział spółek 

Ad2 Kiedy chcemy omówić lub przybliżyć jakąś rzecz, produkt lub osobę możemy 

posłużyć się gotową lub własną grafiką, dodając do niej komentarze określające jej cechy. 

Spółki

handlow

kapitałowe

z ograniczoną 
odpowiedzialnością

akcyjne

osobowe

jawne partnerskie komandytrowe
komandytowo-

-akcyjne

cywilne
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W edytorze tekstu Word używamy narzędzi „Obraz” lub „Obraz online”  

oraz „Kształt”  

 

Rysunek 6 Cechy lidera 

Ad3 Kiedy chcemy uporządkować wiedzę często systematyzujemy ją przy użyciu tabel. 

Można to robić wykorzystując arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu lub język HTML 

w zależności jaki dział przerabiamy na informatyce.  

W edytorze tekstowym takim jak Word służy do tego narzędzie „Tabela” np.: 

 

MOCNE STRONY 

 strengths 

SŁABE STRONY 

 weaknesses 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

SZANSE I MOŻLIWOŚCI 

opportunities 

ZAGROŻENIA 

threats 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 
Tabela 1 Analiza SWOT 

Ad4 Życiorys to jeden z podstawowych dokumentów, osoby starającej się o pracę. Ważne 

jest, by był on wykonany schludnie i zgodnie z przyjętymi zasadami. Ten i wiele innych 

często używanych dokumentów posiadają swoje szablony, których rolą jest uprościć 

Praca w zespole 

Wiarygodność 

Wizja 

Odwaga 

Wiara w siebie 

Odpowiedzialność 

Zaangażowanie 

Komunikatywnoś

Koncentracj

Spostrzegawczość 

Wyrazistość 



 

  

PIOTR SILNY 7 

 

Zastosowanie komputera w nauce przedsiębiorczości  w szkole ponadpodstawowej 

proces tworzenia danego dokumentu. Na lekcjach informatyki można zaprezentować 

działanie kreatora życiorysu lub gotowego szablonu, a następnie z uczniami napisać 

życiorysy. W Word do szablonów uzyskujemy dostęp przez wybranie „Nowy”  

 

Rysunek 7 Uruchamianie szablonu 

Ad5 Pisanie listów motywacyjnych może być świetnym sposobem by nauczyć młodzież 

formatowania dokumentów, przyczynkiem do wyszukiwania informacji w internecie o 

potencjalnym pracodawcy, nauką umiejętności odpowiadania na konkretne oferty pracy. 

W trakcie takich ćwiczeń uczeń dowie się co to jest akapit i zastosuje go w praktyce. 

Nauczy się stosować formatowanie czcionki (pogrubienie, podkreślenie, kursywa, krój i 

rozmiar znaków). Dowie się o interlinii, wcięciach, odstępach. Zacznie używać 

„twardych spacji”, „miękkich” i „twardych enterów”.  

Poza tym można wprowadzić tworzenie własnych stylów formatowania i nadawania za 

ich pomocą jednolitego wyglądu życiorysowi i listowi motywacyjnemu. 

Słowo kluczowe według  

Wynik 

wyszukiwania 
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Arkusz kalkulacyjny 

W trakcie nauki podstaw przedsiębiorczości często spotykamy się z koniecznością 

policzenia, wizualizacji lub pokazywania zależności. Do takich celów z powodzeniem 

uczeń może posłużyć się arkuszem kalkulacyjnym. 

Przykładowe zagadnienia z podstaw przedsiębiorczości, które można omówić na lekcji 

informatyki ucząc jednocześnie obsługi arkusza kalkulacyjnego to: 

1. popyt, podaż i znajdowanie punktu równowagi, 

2. struktura wydatków, 

3. rachunek zysków i strat, 

4. porównywanie lokat, 

5. inflacja. 

Ad1 Popyt i podaż można przedstawić za pomocą wykresów punktowych X Y. Wystarczy 

w arkuszu zrobić prostą tabele i wygenerować wykres. 

cena 1,00 zł  1,50 zł  2,00 zł  2,50 zł  3,00 zł  3,50 zł  4,00 zł  4,50 zł  

popyt 100 80 65 50 45 40 35 30 

podaż 20 25 30 35 45 60 70 100 
Tabela 2 Popyt i podaż 

 

Rysunek 7 Popyt i podaż 

Chcąc przeanalizować wpływ jak ma przesunięcie linii podaży lub linii popytu w górę 

lub w dół wykresu na punkt równowagi, można wprowadzić adresowanie bezwzględne 

0
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80
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 0,00 zł  1,00 zł  2,00 zł  3,00 zł  4,00 zł  5,00 zł

popyt podaż

Punkt równowagi 
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i polecenia makra. Polecenia makra można podłączyć pod przyciski poleceń (format 

ActiveX) uzyskując wten sposób bardzo wygodne narzędzie. 

 

Rysunek 8  Formuła w tabeli popytu i podaży 

 

Rysunek 9 Aktywny wykres popytu i podaży 

Makra można uzyskać wpisując odpowiednie formuły lub wygenerować je poprzez  

rejestrację czynności wykonywanych w arkuszu. Poniżej przedstawiam formuły 

przypisane do poszczególnych przycisków. 

Punkt równowagi 
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Rysunek 10 Polecenia makra 

Ad2 Takie informacje jak struktura wydatków są świetnym materiałem do ćwiczenia 

wyszukiwania informacji w internecie, ustalania jej wiarygodności i wizualizowania 

przy zastosowaniu dobrze dobranych wykresów. Przykładowo: przeciętne  miesięczne 

wydatki na 1 osobę w gospodarstwach domowych według grup społeczno-

ekonomicznych w 2017 r. można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego 

(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-

zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2017-r-w-swietle-wynikow-

badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,17.html). 

 

Rysunek 11 Strona GUS 

Plik do 

pobrania 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2017-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,17.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2017-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,17.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/sytuacja-gospodarstw-domowych-w-2017-r-w-swietle-wynikow-badania-budzetow-gospodarstw-domowych,3,17.html
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Po obróbce pobranego pliku można wydobyć z niego i zwizualizować interesujące nas 

informacje. 

PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE WYDATKI NA 1 OSOBĘ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH  
WEDŁUG GRUP SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH W 2017 R. 

PRZEDMIOT WYDATKÓW 

WYDATKI  
liczone w odsetkach wydatków na osobę 

Ogółem pracowników rolników 
pracujących 
na własny 
rachunek 

emerytów  rencistów 

żywność i napoje  
bezalkoholowe 24,3 23,2 31,0 20,9 26,7 28,0 

napoje alkoholowe,  
wyroby tytoniowe i narkotyki 2,4 2,4 2,2 2,2 2,4 2,6 

odzież i obuwie 5,3 5,9 6,1 6,7 3,3 3,1 

użytkowanie mieszkania  
lub domu  i nośniki  energii 19,5 18,4 16,9 17,0 22,8 25,2 

 wyposażenie mieszkania i prowadzenie  
gospodarstwa  domowego 5,2 5,4 5,6 5,2 4,9 4,5 

zdrowie 5,5 4,5 4,6 4,6 8,7 7,8 

transport 8,7 9,9 9,9 9,1 6,0 4,1 

łączność 4,7 4,8 5,0 4,5 4,2 4,5 

rekreacja i kultura 6,9 7,3 4,4 10,2 5,4 4,4 

edukacja 1,0 1,3 0,5 1,5 0,1 0,1 

restauracje i hotele 4,6 4,9 2,6 6,5 2,9 3,7 

pozostałe towary i usługi  6,1 6,3 5,2 6,2 5,9 5,6 

wydatki pozostałe 4,2 3,7 3,6 4,0 5,7 5,1 

Tabela 3 Przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę 

 

Rysunek 12 Porównanie wydatków różnych grup społecznych 
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Rysunek 13 Przeciętne miesięczne wydatki 

Ad3 Rachunek zysków i strat to dobry pretekst do przećwiczenia pisania prostych 

formuł i przypomnienia zasad ich tworzenia.  

Wyszczególnienie 
Dane  
(w zł) 

A Przychody ze sprzedaży usług 6000 

B Koszty działalności operacyjnej 4100 

  

W tym: Zużycie materiałów 1000 

 Usługi obce 1400 

 Wynagrodzenia 800 

 Ubezpieczenia społeczne 900 

C Wyniki z działalności podstawowej (A-B) 1900 

D Dochód ze sprzedaży środka trwałego 300 

E Wpływy z tytułu odsetek 100 

F Wynik z działalności gospodarczej (C+D+E) 2300 

G Strata nadzwyczajna 100 

H Zysk nadzwyczajny 50 

I Wynik finansowy brutto (F-G+H) 2250 

J Podatek dochodowy 400 

K Wynik finansowy netto (I-J) 1850 
Tabela 4 Przykład uproszczonego rachunku zysków i strat1 

                                                 
1 „Podstawy przedsiębiorczości”  Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i 

technikum M. Biernacka, J. Korba, Z. Smutek, Wydawca: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON  
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Rysunek 14 Rachunek zysków i strat widok z formułami 

Ad4 Porównanie lokat to zadanie, które zmusza do refleksji nad sposobem inwestowania, 

porównaniem zysku przy różnych okresach doliczania odsetek i różnych stopach 

procentowych. W arkuszu kalkulacyjnym można posłużyć się specjalną formułą 

„EFEKTYWNA”, „NOMINALNA” lub bardziej zaawansowanymi z grupy finansowe. 

 

Rysunek 15 Fragment wstążki formuły 

Można porównać zapisy i działanie funkcji na przykładzie procentu składanego: 

K – kapitał początkowy 

n – liczba lat oszczędności 

p - procent w skali roku (np. 3% w skali roku, to p = 3) 

k – liczba kapitalizacji w ciągu roku (np. kapitalizacja miesięczna, to k = 12) 

Kn – kapitał zgromadzony po n latach oszczędzania 

Umożliwia dodanie funkcji 

finansowej do arkusza 
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𝐾𝑛 = 𝐾 (1 +
𝑝

100 ∙ 𝑘
)

𝑛∙𝑘

 

 

Tabela 5 Procent składany 

 

Rysunek 16 Procent składany widok z formułami 

W drugiej formule zastosowano funkcję „EFEKTYWNA”, która nalicza wartość 

efektywnej rocznej stopy oprocentowania 

 

Rysunek 17 Widok okna funkcji EFEKTYWNA 

  

Liczba okresów 

składkowych w roku 

Nominalna stopa 

procentowa 
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Rysunek 18 Widok okna funkcji EFEKTYWNA  - poprawnie wypełnionej 

Analogicznie jak to miało miejsce przy krzywych popytu i podaży można wprowadzić 

makra i przyciski badające wpływ liczby lat składkowych i częstości kapitalizacji 

odsetek na oszczędności. 

Ad5 Inflacja to temat do realizacji którego, można połączyć kilka narzędzi i 

zainstalowanych w komputerze: internet do znajdowania danych, arkusz kalkulacyjny 

do przetworzenia pozyskanych informacji, a przy tej okazji użycia  takich funkcji jak 

„WYSZUKAJ.PIONOWO” i „JEŻELI”. Jako zadanie można zaproponować uczniom 

znalezienie cen skupu podstawowych zbóż konsumpcyjnych w poprzednich latach i cen 

obowiązujących w danym roku. 

Przykładowo te pierwsze można znaleźć na stronie GUS (https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/skup-i-ceny-produktow-rolnych-w-2017-

roku,7,14.html) i pobrać plik „Skup i ceny produktów rolnych w 2017 roku. Tablice 1-

14 w formacie XLS” a w nim tabelę 12, a te drugie na stronie cenyrolnicze.pl 

(https://www.cenyrolnicze.pl/zboza-oleiste-straczkowe/zboza-konsumpcyjne)  

 

Rysunek 19 strona cenyrolnicze.pl 

 

Efektywna stopa 

 oprocentowania 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/skup-i-ceny-produktow-rolnych-w-2017-roku,7,14.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/skup-i-ceny-produktow-rolnych-w-2017-roku,7,14.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/skup-i-ceny-produktow-rolnych-w-2017-roku,7,14.html
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5507/7/14/1/skup_i_ceny_produktow_rolnych_w_2017_tablice_1-14.xls
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5507/7/14/1/skup_i_ceny_produktow_rolnych_w_2017_tablice_1-14.xls
https://www.cenyrolnicze.pl/zboza-oleiste-straczkowe/zboza-konsumpcyjne
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Zastosowanie komputera w nauce przedsiębiorczości  w szkole ponadpodstawowej 

Po zastosowaniu filtru na własne województwo można z tabeli odczytać aktualne ceny. 

 

Rysunek 20 strona cenyrolnicze.pl  z aktualnymi cenami skupu 

TABL.12. ILOŚĆ I WARTOŚĆ SKUPU PRODUKTÓW  
ROŚLINNYCH WEDŁUG DOSTAWCÓW W 2017 ROKU 

PRODUKTY ROŚLINNE tys. ton tys. zł zł/t 

Zboża konsumpcyjne i paszowe 12839,4 8015900,8 624,3 

      pszenica 7736,1 5139505,4 664,4 

      żyto 916,4 501028,0 546,7 

     jęczmień 835,2 511266,3 612,1 

     owies i mieszanki zbożowe 109,4 56281,0 514,5 
Tabela 6 ILOŚĆ I WARTOŚĆ SKUPU PRODUKTÓW ROŚLINNYCH WEDŁUG DOSTAWCÓW W 2017 ROKU po 

przeróbkach 

Inflacje wyliczamy z wzoru : 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑗𝑖 =
𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑏𝑒𝑐𝑛𝑎−𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑝𝑟𝑧𝑒𝑑𝑛𝑖𝑎
∙ 100% 

powyżej inflacja     

0% pełzająca    

10% krocząca    

50% galopująca    

100% hiperinflacja    

     

zboże cena2017 
cena 
2019 inflacja roczna rodzaj inflacji 

pszenica      664,35 zł   840,00 zł  13% krocząca 

żyto      546,74 zł   720,00 zł  16% krocząca 

jęczmień      612,15 zł   770,00 zł  13% krocząca 

owies       514,45 zł   730,00 zł  21% krocząca 
Tabela 7 Ustalenie wielkości i rodzaju inflacji 

Cena (zł/t) 
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Zastosowanie komputera w nauce przedsiębiorczości  w szkole ponadpodstawowej 

 

Rysunek 21 Ustalenie wielkości i rodzaju inflacji – formuły 



 

  

PIOTR SILNY 18 

 

Zastosowanie komputera w nauce przedsiębiorczości  w szkole ponadpodstawowej 

PowerPoint 

PowerPoint to narzędzie, które można zastosować niemal przy realizacji wszystkich 

tematów. Praca z tym programem przy dobrze dobranym temacie może sprawić wielką 

radość uczniom i wyzwolić twórcze zaangażowanie. Przykładowe tematy, które można 

zrealizować na lekcjach informatyki to: 

1. funkcje państwa w gospodarce, 

2. komunikacja niewerbalna – mimika. 

Ad1 Temat „Funkcje państwa w gospodarce” to temat, który nadaje się do zrobienia w 

tradycyjnej prezentacji liniowej. W kolejno następujących po sobie slajdach przedstawia 

się omawiany temat, przy czym  pierwszy slajd to tytuł a ostatni to informacje o źródłach 

informacji oraz zmieszczonych elementów multimedialnych. Tworząc prezentację 

można poznać: przejścia między slajdami, animację poszczególnych elementów, dobór 

kompozycji, wstawianie obiektów multimedialnych itp.  

 

Pierwszy slajd powinien 

zawierać: 

 Tytuł prezentacji 

 Autora 

 

Ostatni slajd powinien zawierać: 
 Nazwy artykułów lub książek, z 

których pochodziły informacje. 

 Adresy stron internetowych, z 

których pochodziły informacje. 

 Nazwiska twórców i adresy 

stron, z których pochodziły 

elementy graficzne i muzyczne 

prezentacje o ile te nie były 

dołączone do programu. 

 

Kolejne slajdy powinny 

zawierać rozwinięcie tematu, 

rozbite na poszczególne 

zagadnienia. 

 

Rysunek 22 Prezentacja liniowa 
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Zastosowanie komputera w nauce przedsiębiorczości  w szkole ponadpodstawowej 

Ad.2 Temat „Komunikacja niewerbalna – mimika” daje doskonały pretekst do stworzenia 

prezentacji nieliniowej. Prezentacja taka powinna zawierać slajd tytułowy, przynajmniej 

jeden slajd główny, z którego można będzie dostać się do slajdów ukrytych zawierających 

rozwinięcie tematów zawartych na slajdzie głównym, slajdy ukryte oraz slajd końcowy 

z podanymi źródłami informacji oraz informacje o zmieszczonych elementach 

multimedialnych. Realizacja tego tematu pozwoli młodzieży twórczo się zrealizować 

przy okazji ucząc ich zastosowania poleceń: slajdy ukryte  i hiperłącza . 

 

Rysunek 23 Prezentacja nieliniowa 

Slajd 

ukryty 
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Zastosowanie komputera w nauce przedsiębiorczości  w szkole ponadpodstawowej 

 

 

Rysunek 24 Okno tworzenia hiperłączy między slajdami. 
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Zastosowanie komputera w nauce przedsiębiorczości  w szkole ponadpodstawowej 

Inne programy 

Bardzo często w nauczaniu podstaw przedsiębiorczości oprócz internetu i pakietu office 

można wykorzystywać niezależne oprogramowanie nabyte na płytkach dołączanych do 

gazet jako dodatki. Znakomitym przykładem takiego programu jest program do 

rozliczania PIT-ów, który pojawia się co roku. 

Rysunek 25 Okładki płyt z programami do rozliczania PIT-ów 
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Zastosowanie komputera w nauce przedsiębiorczości  w szkole ponadpodstawowej 

Podsumowanie 

Program przedmiotu Podstaw przedsiębiorczości zawiera dużo różnych zagadnień 

pozwalających na zastosowanie komputera do ich realizacji. Ścisła współpraca między 

nauczycielami informatyki i podstaw przedsiębiorczości oraz kreatywne podejście do 

niektórych zagadnień powinna przynieść efekt synergii w nauce tych przedmiotów. 

Narzędzia informatyczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane na zajęciach z 

podstaw przedsiębiorczości a zagadnienia z tego przedmiotu mogą być realizowane na 

zajęciach z informatyki. Taka współpraca pozwala lepiej utrwalić treści kształcenia, 

przynieść większą satysfakcją młodzieży związaną z nabytymi umiejętnościami. Da 

uczniom narzędzia i świadomość ich wykorzystywania do realizacji ich własnych celów. 

Praca ta nie wyczerpuje wszystkich możliwości zastosowania komputera do nauki 

podstaw przedsiębiorczości ale wskazuje jego potencjalne zastosowanie. Przy odrobinie 

kreatywności można wykorzystać możliwość tworzenia filmów, plakatów czy grafik. 

Komputer może posłużyć do przeprowadzania testów, robienia quizów (kahoot.com), 

które nauczyciel może sam przygotować dostosowując poziom trudności do możliwości 

uczniów w danej klasie. 
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