
,,Gdzie pożyczać ? Jak 
oszczędzać? '' 



O czym jest nasz projekt ? 

            Współczesna bankowość to nauka                
o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu.            

Zajmuje się zagadnieniami związanymi                z 
funkcjonowaniem systemu bankowego, 

produktów,operacji bankowych oraz 
zarządzeniami ryzykiem bankowym. 



 
 
 

Bank jest to jednostka organizacyjna, która ma za 
zadanie operować zasobami finansowymi, czyli 
gromadzeniu i wydawaniu środków pieniężnych. 

 W ofertach bankowych dostępne są:  
       

- kredyty,      
- lokaty,        

- pożyczki.   
 

Te pojęcia wcale nie są trudne! Zaraz prosto  
i przejrzyście zobaczycie, co tak naprawdę kryje 

bank. 
 

 
                                              



,,Szybka gotówka” , ,,Najlepszy kredyt z myślą  
o kliencie”- 

 takie i inne nagłówki bardzo często figurują na 
ulotkach zachęcających do zaciągnięcia kredytu  

w  banku. Ale ile w tym jest prawdy?   
Ile pożyczamy, a ile oddajemy? Jak nie wpaść  

w długi?  



W naszej pracy badawczej wykorzystaliśmy: 
-wywiady z doradcami bankowymi, 

-przegląd  ulotek bankowych, 
- przegląd stron internetowych. 

 
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, w której 

przedstawiamy trzy sytuacje z miejscowych, 
suskich banków. Porównując wyniki,zobaczymy, 

jak oszczędzać i gdzie pożyczać. :)  



ODSETKI – koszt, naliczany za używanie 
pożyczonego kapitału jego właścicielowi. 

PROCENT SKŁADANY – sposób oprocentowania 
wkładu pieniężnego polegający na tym, że odsetki 

za dany okres oprocentowania są doliczane do 
wkładu i w ten sposób ,,składają się '' na zysk 

wypracowywany w okresie następnym.  

Słowniczek bankowy  



LOKATA BANKOWA- to jeden z najpopularniejszych  
i najbezpieczniejszych sposobów deponowania pieniędzy.  
Bank, przyjmując nasze pieniądze w depozyt na  
określony czas, zobowiązuje się do wypłacenia –  
po okresie trwania lokaty – powierzonych mu pieniędzy 
 z odsetkami. Odsetki są zyskiem z lokaty. 











Zawsze możesz obliczyć to sam : 







Tabela wyników banków  

Nazwa 
banku  
 

Pożyczka 
(zł) 

Na ile 
(miesiące)   

Oprocentowanie  Rata 
miesięczna 
(zł) 

Odsetki 
(zł) 

Całkowity          
koszt 
kredytu(zł) 

1 5000 12 10,70% 490,58 303,33 5886,96 

2 5000 12 6,99% 432,61 207,17 5349,5 

3 a 5000 12 9,99% 457,5 285,9 5489,9 

3 b  5000 12 9,99% 439,55 274,75 5274,75 



Najbardziej korzystną ofertą jest oferta  
BANKU NUMER 3B* 

 
 

Najmniej korzystną ofertą jest oferta  
BANKU NUMER 1  

 
 
 

*(B – bez ubezpieczenia ) 



Lokaty  

                                        Lokaty 6 miesięcy  

                                                          10 000 zł 

Lp.  Produkt Oprocentowanie           Zysk 

 
  4 

Lokata             
z codziennymi odsetkami 

 
      4,86% 

 
    247,96 zł 

  
  1 

Lokata   
180-dniowa 

 
      4,30% 

  
    219,08 zł 

  
  5 

Lokata z dzienną 
kapitalizacją 

       
      4,25% 

 
    216,62 zł 



Najbardziej korzystną ofertą, jest oferta  
NUMER 5 

 
 
 

Najmniej korzystną ofertą, jest oferta  
NUMER 4 



Czy warto korzystać z usług bankowych? 
Zdecydowanie tak !  

Zawsze jednak należy się nad tym dobrze 
zastanowić, przeliczyć wszystko i wybrać 

najkorzystniejszą dla nas ofertę!  



Sucha Beskidzka - maj 2015  
klasa II B  

W projekcie uczestniczyły: 
-Bodzek Patrycja 

-Fidelus Julia 
-Koczur Kinga  

-Ligęza Zuzanna 
-Matuszek Nina  

 
Opiekun projektu:  

-mgr Ryczko Dariusz 



DZIEKUJEMY ZA 
OBEJRZENIE NASZEJ 

PREZENTACJI ! 


