
Temat: Podatki

Cel ogólny:

Poznanie rodzajów podatków i zasad ich płacenia.

Cele operacyjne:

Uczeń:

• definiuje podatek,

• uzasadnia konieczność płacenia podatków,

• wyjaśnia znaczenie terminów: zdolność do czynności prawnych, podatnik, obowiązek

podatkowy, przedmiot opodatkowania, stawka podatkowa, podstawa opodatkowania,

• klasyfikuje podatki według różnych kryteriów,

• charakteryzuje ważniejsze podatki bezpośrednie i podatki pośrednie,

• przedstawia argumenty za wprowadzeniem różnych form opodatkowania (podatek dochodowy progresywny i 

podatek proporcjonalny) oraz przeciw ich wprowadzeniu,

• omawia rolę podatku VAT w polskim systemie podatkowym.

Środki dydaktyczne:

Karta pracy Na dobry początek! zatytułowana Podatki, podręcznik Krok w przedsiębiorczość (s. 104–109), 

zeszyt ćwiczeń, komputer.

Formy pracy

Indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Metody pracy

Praca z podręcznikiem, praca z kartą pracy, dyskusja, mapa myśli, praca z zeszytem ćwiczeń.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

1. Nauczyciel przeprowadza czynności organizacyjne.

2. Nauczyciel  wprowadza uczniów w tematykę lekcji, wykorzystując kartę Na dobry początek! zatytułowaną

Podatki, zamieszczoną na stronie dlanauczyciela.pl. Wyświetla rysunek . Uczniowie przez chwilę zapoznają się

z  ilustracją  i  zamieszczonymi  pod  nią  pytaniami.  Następnie  nauczyciel  prosi  wybranych  uczniów,  by

przedstawili swoje odpowiedzi na forum klasy .

Faza realizacyjna

1. Nauczyciel wyjaśnia, że tematem zajęć są podatki. Następnie dzieli klasę na 5 zespołów i tłumaczy zasady

pracy w zespołach. Nauczyciel przydziela każdej grupie jedno z poniższych pytań:

• Kto płaci podatki?



• Dlaczego płacimy podatki?

• Czym się charakteryzują podatki progresywne, a czym – podatki proporcjonalne?

Które podatki płacone w Polsce należą do tych grup?

• Czym się charakteryzują podatki bezpośrednie, a czym – podatki pośrednie? Które

podatki płacone w Polsce należą do tych grup?

• Czym się charakteryzuje podatek VAT?

Zadaniem każdego zespołu jest znalezienie w podręczniku odpowiedzi na przydzielone pytanie. W czasie, gdy 

uczniowie pracują, nauczyciel wyświetla na ekranie  schemat mapy myśli (załącznik nr 1). Po ukończeniu pracy 

uczniowie zapisują odpowiedzi w odpowiednich miejscach tej mapy.

2. Po zakończeniu pracy nad mapą myśli nauczyciel omawia jej poszczególne zapisy, wyjaśniając wątpliwości i 

uzupełniając wiadomości.

Faza podsumowująca

Na zakończenie zajęć nauczyciel prosi, aby uczniowie, odnosząc się do mapy myśli  narysowanej na tablicy, 

przedstawili na forum klasy i przedyskutowali ze sobą odpowiedzi na poniższe pytania:

• Gdybyście mogli zmienić poznane podatki i zasady ich płacenia, to jakie zmiany byście

zaproponowali?

• Co uzyskalibyście dzięki wprowadzeniu tych zmian?

• Czy wprowadzone zmiany mogłyby przynieść negatywne konsekwencje? Jeśli tak,

to jakie?

Opracowała J.Dzieża




