Podstawy przedsiębiorczości – B. Wojtasiak 01.04.20r

Notatka lekcyjna dla klas III a , b , c 01.04.20r
Temat : Wynagrodzenia za pracę – przykładowe obliczenia.
Wynagrodzenie za pracę można naliczać w 3 systemach płacowych: godzinowy, akordowy, prowizyjny.
SYSTEM GODZINOWY –płacę oblicza się jako iloczyn (mnożenie) ilości przepracowanych godzin i stawki
godzinowej.
Oblicz jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik , który przepracował 165 godzin a jego stawka wynosi
15zł/godz.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oblicz jakie wynagrodzenie otrzyma pracownik, który przepracował 165 godzin przy stawce 15zł/godz. a
kierownik przydzielił mu premię w wysokości 20% od wynagrodzenia.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
SYSTEM AKORDOWY –płacę oblicza się jako iloczyn ilości wytworzonych sztuk lub wykonanych operacji
technologicznych i stawki akordowej za wykonaną sztukę / operację.
Oblicz wynagrodzenie pracownika , który wykonał 1500 sztuk towaru a jego stawka akordowa wynosi
0,90zł/sztukę.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oblicz płacę pracownika , który wykonał 1000 operacji technologicznych a jego stawka akordowa wynosi
50groszy za operację.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SYSTEM PROWIZYJNY – płaca zależy od wartości przychodu ze sprzedanego towaru/usługi i stawki prowizji
wyrażonej w procentach , ustalonej między właścicielem firmy a jego pracownikiem (jest to iloczyn).
Oblicz płacę osoby zatrudnionej do sprzedaży prasy , która osiągnęła przychód ze sprzedaży 21000zł a jej
prowizja wynosi 3,5%.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zadanie domowe - proszę obliczyć płace , w miejscach wykropkowanych,i wraz z obliczeniami (samej kwoty
bez wyliczeń nie będę uznawała) przesłać na mój adres wojbasia1@gmail.com.
Proszę podać nazwisko, imię i klasę

W przypadku braku informacji na mailu zadania należy rozwiązać na kartce i jak się już spotkamy oddać do
sprawdzenia.

Notatka lekcyjna dla klas II a,b,c

01.04.20

Temat: Powtórzenie wiadomości z zakresu działu „ Pieniądz i bankowość”
Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania na mój adres mailowy wojbasia1@gmail.com
Odpowiedź jest obowiązkowa na ocenę do dziennika.
Pamiętaj o nazwisku, imieniu i klasie.
W przypadku braku informacji na mailu odpowiedzi należy udzielić na kartce i jak się już spotkamy oddać do
sprawdzenia.
1) Wymień nazwę waluty , która oficjalnie obowiązuje w Polsce , Rosji , USA , Chinach , Niemczech , Francji ,
Włoszech , Wielkiej Brytanii.
2) Wymień wszystkie nominały polskiej złotówki.
3)Wymień (podaj nazwy) miń 3 banków komercyjnych.Co oznacza słowo komercyjny ?
4) Która z form inwestycji rzeczowych była i jest w Polsce najbardziej opłacalna (wymień miń 2) ?
5) Jaka instytucja finansowa prawnie udziela kredytów ? Jak brzmi „ złota zasada „ dotycząca brania
kredytów?

Notatki lekcyjne dla klas I c, d
Temat: Marketing- wiadomości ogólne, narzędzia marketingu.
Marketing to działania polegające na rozpoznawaniu, kształtowaniu i zaspakajaniu potrzeb człowieka.
Dla marketingowca najważniejszy jest klient i jego potrzeby
Potrzeby ludzkie to nasze chęci ,pragnienia , odczucia , które chcemy lub musimy zaspokoić.
A. Maslow podzielił potrzeby człowieka na 5 części:
1 )fizjologiczne np. jedzenie, picie odpoczynek, korzystanie z WC,
2) bezpieczeństwa np. stała praca , zabezpieczenie finansowe,
3) społeczne np. ochrona zdrowia, dostęp do edukacji,
4) uznania np. pochwały , nagrody,
5) samorealizacji np. sława, chęć posiadania wysokiego wykształcenia.

Narzędzia marketingu:
1) cena – najważniejsze i najczęściej stosowane
2) produkt – tu liczy się jego jakość, marka, opakowanie
3) dystrybucja – w jaki sposób produkt będzie dostarczony do klienta
4) promocja – czyli sposób kontaktu firmy z klientem –zaliczamy tu : reklamę, sprzedaż osobistą , public
relations ,promocję sprzedaży (np. obniżanie cen ), franchising.

Zadanie domowe – wyjaśnij pojęcie public relations oraz franchising.
Odpowiedź przyślij na mojego maila wojbasia1@gmail.com , pamiętaj o nazwisku, imieniu i klasie.
W przypadku braku odpowiedzi na mailu proszę zapisać ją na kartce i jak się już spotkamy oddać mi do
sprawdzenia.

Temat: Etyka zawodowa.
Etyka zawodowa firmy polega na przestrzeganiu przez nią prawa. Dotyczy to pracodawców jak i
pracowników.
Nieetyczne zachowania firmy (przykłady):
*”kreatywna” księgowość
*zatrudnianie pracowników „na czarno”
*nieterminowe (lub wcale ) wypłacanie wynagrodzeń
*mobbing
*niepłacenie podatków
* podróbki
*nieuczciwa konkurencja
*zanieczyszczanie środowiska
*czarny PR (rozpowszechnianie fałszywych i krzywdzących opinii).
Nieetyczne zachowania pracowników (przykłady):



nierzetelna praca
kradzież




wykorzystywanie bez zezwolenia majątku firmy ( samochód, telefon)
ujawnianie konkurencji tajemnic służbowych.

