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I ETAP ONLINE: ZAGADNIENIA
Poniższe zagadnienia stanowią istotną wskazówkę dla uczestników
przygotowujących się do udziału w turnieju. Zostały one podzielone na bloki tematyczne,
w ramach których wskazujemy te elementy, które mogą pojawić się w nadchodzącym
etapie internetowym. Do zagadnień podajemy również źródła, z którymi należy się
zapoznać. Można w nich znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, które pojawią się w
teście. Umiejętność znajdowania informacji na stronach internetowych oraz w aktach
prawnych czy statystykach to kluczowa kompetencja na tym etapie. Niektóre ze źródeł to
strony internetowe pełne zakładek i odnośników wymagających przeanalizowania, inne
stanowią rozległe dokumenty, przy których analizie należy kierować się podanymi
zagadnieniami. Przy nauce podstawowych pojęć ekonomicznych, niezbędne okaże się
samodzielne poszukiwanie informacji w słownikach, encyklopediach czy na zaufanych
stronach internetowych. Zachęcamy uczestników do samodzielnego poszerzania zakresu
materiału do nauki ponad ten przygotowane poniżej. Życzymy wszystkim powodzenia!

PODATKI
Podatek VAT
- podstawowe stawki podatku
- kształt podatku VAT w polskim systemie gospodarczym od 1989 do 2019 roku
https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Podatek dochodowy
- podatek CIT

- podatek PIT
- podatek liniowy
- stawki podatków dochodowych
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/co-powinienes-wiedziec-zanimzaczniesz-placic-pit
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-cit/cit/cit-podatek-dochodowy-odosob-prawnych
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-pit/co-powinienes-wiedziec-zanimzaczniesz-placic-pit/podatek-liniowy

WALUTY
Waluty państw europejskich
https://europa.eu/european-union/about-eu/euro/which-countries-use-euro_pl
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/album-walut/index.html

Polski złoty
- historia polskiej waluty
- banknoty obiegowe Polsce
- banknoty kolekcjonerskie
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/banknoty_i_monety/banknoty_i_monety.html
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/aktualnosci/wiadomosci_2019/100lat_zlotego_obchody.html

SYSTEM BANKOWY
Europejski Bank Centralny
https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.pl.html

Narodowy Bank Polski
- struktura organizacyjna
- funkcje banku centralnego
- nadzór makroostrożnościowy
- Rada Polityki Pieniężnej

https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/index.aspx
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/o_nbp/o_nbp.html

GOSPODASTWA DOMOWE W POLSCE
Podstawowe dane dotyczące gospodarstw domowych w 2018 roku
- warunki mieszkaniowe
- powierzchnia użytkowa mieszkań w Polsce
- udział wydatków na żywność w budżecie domowym
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzetygospodarstw-domowych-w-2018-r-,9,13.html

Świadczenia i programy prorodzinne w 2018 roku
- świadczenia z programu "Rodzina 500 plus"
- Karta Dużej Rodziny
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/pomoc-spoleczna-i-opiekanad-dzieckiem-i-rodzina-w-2018-roku,10,10.htm

SYSTEM PŁATNICZY
Podstawowe dane statystyczne dotyczące systemu płatniczego
- Liczba bankomatów w relacji do liczby mieszkańców
- Liczba rachunków bankowych na 1 mieszkańca
- Liczba placówek instytucji oferujących usługi płatnicze
- Liczba terminali POS w przeliczeniu w relacji do liczby mieszkańców
https://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/porownanie_UE_2017.pdf

Regulacje dotyczące rachunków bankowych
https://www.nbp.pl/systemplatniczy/numeracja-bankow/numeracja-bankow.pdf

WYDATKI PUBLICZNE W POLSCE
Statystyki dotyczące nakładów i wydatków publicznych w wybranych obszarach

- wydatki publiczne na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego
- nakłady na ochronę środowiska
- wydatki na służbę zdrowia
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2018-roku,2,16.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/srodowisko-energia/srodowisko/ekonomiczne-aspekty-ochronysrodowiska-2018-rok,11,1.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2017-r-,1,8.html

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Sytuacja pracownicza w Polsce i Europie
- godzinowy wymiar pracy w krajach Unii Europejskiej
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00071&plugin=1

Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zalozyc-firme-jednoosobowa-samozatrudnienie/copowinienes-wiedziec-zanim-zarejestrujesz-firme-w-urzedzie

System Ubezpieczeń Społecznych w Polsce a prowadzenie działalności gospodarczej
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zus/chce-rozliczac-zus/co-powinienes-wiedziec-zanim-zaczniesz-placic-zus

MAKROEKONOMIA
Inflacja
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/bazowa/bazowa.htm
https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/polityka_pieniezna.html

Dług publiczny
https://www.gov.pl/web/finanse/dlug-publiczny

NAGRODA BANKU SZWECJI im. ALFREDA NOBLA W DZIEDZINIE EKONOMII
https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2019/press-release/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Banku_Szwecji_im._Alfreda_Nobla_w_dziedzinie_ekonomii

PODSTAWOWE POJĘCIA DOTYCZĄCE GOSPODARKI I EKONOMII
- arbitraż
- bony pieniężne
- cesja
- czysta inflacja
- deficyt budżetowy
- deflacja
- dług publiczny
- dywersyfikacja
- dywidenda
- franczyza
- inflacja
- kwity depozytowe
- luzowanie ilościowe
- marża
- obligacje skarbowe
- procent prosty
- procent złożony
- prokura
- reasekuracja
- koasekuracja
- spread
- warranty subskrybcyjne

- weksel

