
MATERIAŁY DLA UCZNIÓW: 

Klasa  IA: podstawy przedsiębiorczości 

Dzień dobry, 
moi drodzy nadal czekam na zaległe zadanie z ostatniego tygodnia. Dzisiaj natomiast proponuję Wam 
gotową notatkę. Proszę wydrukujcie ją i wepnijcie do zeszytu lub przepiszcie do zeszytu. Jeśli chodzi o 
sprawdzian, który mieliśmy pisać w szkole, to jestem w trakcie przygotowania pracy zaliczeniowej. O 
szczegółach poinformuję Was bliżej terminu. 
Informuję, że podczas trwania każdej naszej lekcji (najbliższa w piątek 27 marca o godz.13.05) jestem 
do waszej dyspozycji na i-dzienniku lub pod mailem (wasikbeata.zst@gmail.com). Jeżeli ktoś z Was 
ma pytanie, trudność, problem i chciałby w jakiś sposób się ze mną skontaktować to bardzo proszę  

 
Pozdrawiam życząc dużo zdrowia  
Beata Tyrakowska-Wąsik 

 

Temat: Kredyty. 

1. Rodzaje kredytów ze względu na: 
a) okres kredytowania:  

- kredyty krótkoterminowe (do roku) 
- kredyty średnioterminowe (od roku do 3 lat)   
-  kredyty długoterminowe (powyżej 3 lat) 

b)    walutę kredytu: 
- złotowy 
- dewizowy 

c)    przeznaczenie kredytu:  
         - kredyty dla ludności 

o kredyt konsumpcyjny 
o kredyt odnawialny 
o kredyt studencki 
o kredyt konsolidacyjny 

         - kredyty gospodarcze  
o kredyt obrotowy 
o kredyt inwestycyjny 
o factoring 

         - kredyty hipoteczne. 
2. Co to jest RRSO? 

RRSO to inaczej rzeczywista roczna stopa oprocentowania, dzięki której łatwiej jest 
porównać różne oferty kredytowe. Całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, 
wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. 

3. Opisz kto może otrzymać kredyt? 
Kredyt może otrzymać osoba, która poddała się analizie zdolności kredytowej, która polega 
na obliczeniu maksymalnej miesięcznej kwoty raty, którą jest ona w stanie spłacać. Wysokość 
tej raty ma wpływ na wielkość przyznawanego kredytu. W analizie brane są też pod uwagę 
m.in. wielkość rat innych zaciągniętych kredytów, dochody kredytobiorcy, liczba osób 
pozostających na utrzymaniu i stałe opłaty miesięczne.  

4. Co decyduje o wyborze najlepszego kredytu? 
Aby wybór kredytu okazał się najlepszy, należy zwrócić uwagę na: 
- stopę procentową 
- opłaty i prowizje 
- sposób zabezpieczenia kredytu (np. zestaw hipoteczny) 
- długość okresu promocyjnego oprocentowania. 

5. Wymień różnice między kredytem, a pożyczką. 
a)  pożyczka: 
- umowę pożyczki reguluje kodeks cywilny 



- udzielającym może być osoba fizyczna lub prawna 
- umowa może być zawarta w formie pisemnej bądź ustnej 
- przedmiotem umowy mogą być pieniądze lub rzeczy oznaczone co do gatunku 
- pożyczkobiorca staje się właścicielem przedmiotu umowy i może nim swobodnie 

dysponować w zależności między nim a wierzycielem 
- cel pożyczki jest dowolny 
- umowa pożyczki może być odpłatna lub nieodpłatna. 
b)  kredyt: 
- umowę kredytu reguluje prawo bankowe 
- udzielającym może być tylko bank 
- umowa musi być zawarta w formie pisemnej 
- przedmiotem umowy są wyłącznie pieniądze  
- przedmiot umowy staje się własnością kredytobiorcy dopiero po spłacie kredytu 
- cel kredytu jest zazwyczaj ściśle określony w umowie  
- umowa kredytu jest zawsze odpłatna. 

 


