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CO TE RZECZY MAJĄ ZE SOBĄ 

WSPÓLNEGO?
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ĆWICZENIE: SPRÓBUJ UZYSKAĆ 

POTRZEBNE CI RZECZY, 

WYMIENIAJĄC JE NA INNE, 

KTÓRE POSIADASZ

ODPOWIEDZ NA PYTANIE:

1. Dlaczego nie zawsze 

mogę pozyskać towar, 

który mnie interesuje? Co 

staje na przeszkodzie? 
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PROBLEMY W BARTERZE:

1. Niepodzielność towaru

2. Odległość i trudności w 
transporcie

3. Brak chętnych (nabywców) 
mojego towaru- rozbieżność 
potrzeb

ŻYCIE CZŁOWIEKA:

1.Ludy koczownicze: produkcja tylko na potrzeby 

rodziny, podział pracy w obrębie rodziny (kobiety-mężczyźni), 
ciągłe przemieszczanie nie pozwala na gromadzenie rzeczy, 

brak nadwyżek produkcyjnych

2.Rewolucja neolityczna (osiadły tryb życia):
nadwyżki produkcyjne i wymiana barterowa. Barter 
występuje jeszcze w starożytności.
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PŁACIDŁO:

1. Funkcjonują na całym świecie, ok. 150 towarów

2. Obowiązują do późnego średniowiecza

3. Cechy: trwałe, łatwo podzielne, powszechnie akceptowane, 

stosunkowo rzadkie  – co dzisiaj może spełniać taką rolę? 

4. Mogą posiadać wartość użytkową, np. siekierki, skóry, sól, lub 

jej nie posiadać, np. muszle, bryłki kruszców

5. Są silnie związane z warunkami lokalnymi: w Polsce są to: skóry 

wiewiórek i kun, bursztyn, sól, pręty żelazne, w Chinach-

jedwab, Afryka i Indie: muszle, perły, sól, Ameryka-kakao

PIENIĄDZ KRUSZCOWY:
1. Niewielki, podzielny przedmiot, nośnik wartości 

2. Początkowo: żelazo, brąz, nikiel, a później złoto, srebro (rzadki kruszec) 

3. Początkowo w nieregularnych bryłkach (uciążliwe ważenie), później sztabki 
(ze złotniczą pieczęcią) i kulki.

4. Pierwsze monety VII w pne – król Lidii bije z własnym stemplem, ze stopu złota i 
srebra

5. Dolar amerykański posiadał pokrycie w złocie do 1971 r. Obecnie 
jednodolarowy banknot posiada wartość 1 USD ponieważ wszyscy na to 
przystali - nie z powodu zabezpieczenia cennym kruszcem. 
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PIENIĄDZ PAPIEROWY:

1. Kwit depozytowy - przyrzeczenie wypłaty wartości w kruszcu wystawiane przez 
złotników

2. Przyczynił się do rozwoju handlu (łatwy w transporcie i przechowywaniu)

3. Pierwszy pieniądz papierowy pojawił się w Chinach, ale rozpowszechnił się 
tam dopiero w X w.

4. Do Europy trafił w wieku XVII, kiedy Szwecja odeszła od systemu opartego na 
złocie i srebrze i włączyła do swojego systemu pieniężnego miedź w wielkich 
płytach (pieniądz płytowy z powodu kontrybucji płaconej w srebrze na skutek 
przegranej wojny kalmarskiej z Danią)

PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY:
1. Funkcjonuje odkąd działają banki w postaci zapisów księgowych na rachunkach 

bankowych

2. Karty płatnicze (debetowe i kredytowe), płatności mobilne, elektroniczne 
polecenia płatności, płatności telefonem, blik, przelewy na telefon (np. NFC), 
płatności zbliżeniowe)

3. Karty wymyśliły 100 lat temu sklepy w USA: karty pozwalał klientom na odebranie 
wcześniej zamówionego towaru (na kredyt)

4. W Polsce karty pojawiły się pod koniec lat 60, od 2012 r. ING wprowadza 
bankomaty zbliżeniowe, Euronet jako pierwszy umożliwił wypłatę z bankomatów 
w obcej walucie, 

5. Pierwszy bankomat funkcjonował w Wielkiej Brytanii

6. Bankomaty mogę oferować różne usługi: wpłatomat z rozpoznawaniem 
fałszywych banknotów, „wpłatomat” na telefon (jak taksówka z wpłatomatem)
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KRYPTOWALUTY:

1. Pierwsze kryptowaluty powstały w 2008 r. i były to m.in. hashcash oraz bit gold. Najbardziej 
znana i popularna waluta to powstały w tym samym roku bitcoin (twórca Satoshi
Nakamoto -anonimowa osoba lub grupa osób). Obecnie najpopularniejsze: Bitcoin, 
Ethereum, litecoin, Stellar, Cardano https://www.plus500.com/pl/Instruments/XLMUSD

2. „waluta” niezależna od rządów i polityk.

3. Bitcoiny nie posiadają swojego fizycznego odpowiednika, są zbiorem linijek kodu. Każdy 
pojedynczy BTC posiada swój własny, unikatowy kod a o jego wartości decydują ludzie. 
Tak długo jak wirtualna waluta cieszy się zainteresowaniem, tak długo jej wartość będzie 
pięła się w górę. 

4. Chcąc zostać posiadaczem bitcoina należy go "wykopać" za pośrednictwem użyczenia 
mocy obliczeniowej swojego komputera lub zakupić go od osoby trzeciej. Był to jednak 
proces długotrwały, dlatego 27 lipca 2010 r. powstała giełda Mt. Gox. Podczas pierwszej 
sesji kurs BTC ustalony został na poziomie 0,05 dolara.

5. Obecnie, samotne poszukiwanie bloków nie jest już praktycznie możliwe dlatego też 
pozostaje łączenie się w grupy pracujące nad wydobyciem bloku. Dlatego też tworzy się 
ogromne hale (tzw. farmy), na pierwszy rzut oka przypominające serwerownie, służące 
tylko i wyłącznie do miningu, głównie w Chinach, Rosji, USA oraz w krajach 
skandynawskich. 

BITCOIN:
1. Coraz więcej podmiotów udostępnia możliwość płatności w bitcoinie, a kryptowalutą zaczynają 

interesować się oficjalnie władze państw:Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznaje bitcoina za 
pieniądz, w 2013 r. Dania zwalnia z podatku obrót bitcoinami, a Niemcy uznają bitcoin za 
pełnoprawny pieniądz prywatny, w bitcoina inwestują m.in. Bank of New York Mellon, Amazon, 
Citigroup, Meitu, Morgan Stanley.

2. Bitcoin jest coraz mocniej regulowany, co stanowi zarówno szansę jak i zagrożenie dla przyszłości 
kryptowalut.

3. Roczne wydobywanie i obrót bitcoinami, jak podaje The Cambridge Centre for Alternative Finance, 
zużywa ponad 121 TWh energii elektrycznej, co przekracza jej roczne zużycie w takich państwach jak 
np. Argentyna, Holandia czy Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
https://pl.tradingview.com/symbols/BTCUSD/

Aktualny kurs Bitcoina (BTC PLN):
z 14:05:01 25-04-2022 
167 580,5384 zł 
38 808,8600 USD    
Za 100 PLN kupisz:
0.0006 BTC
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NIE WSZYSTKO MOŻNA 

KUPIĆ ZA PIENIĄDZE

1. Wartość i cena

2. Dobra, które mają wartość, ale nie mają ceny: możliwość oddychania 
czystym powietrzem, poczucie bezpieczeństwa, szczęście, przyjaźń.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
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