
Lekcja WOS 

Temat: Planujemy budżet. 

 

Lekcja znajduje się na portalu MEN epodreczniki.pl: LINK: 

https://epodreczniki.pl/a/planujemy-budzet/DKsMvDSFG 

 

W zeszycie przedmiotowym pod tematem lekcji proszę zapisać poniższe punkty: 

1. Struktura wydatków gospodarstw domowych. 

2. Wskaźnik przeciętnych miesięcznych wydatków na 1 osobę w gospodarstwach 

domowych w stosunku do średniej krajowej 

3. Rozliczenia podatkowe. 

 

W uzupełnieniu lekcji.  

E-lekcja prezentuje dane z 2013 roku. Oczywiście można je porównać z bardziej aktualnymi 

które znajdują się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/.  

Proszę przejrzeć stronę tego GUS.  

Proszę wejść na stronę o poniższym linku i pobrać dla przejrzenia zakreślony plik PDF: 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-

ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2018-r-,9,13.html 

 

Proszę przejrzeć pobrane zestawienie przygotowane przez GUS zwracając uwagę 

na szczegółowość danych np.: 

 

https://epodreczniki.pl/a/planujemy-budzet/DKsMvDSFG
https://stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2018-r-,9,13.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2018-r-,9,13.html


 

 

Ad. 3. 

Na stronie o poniższym linku znajdziecie wykaz deklaracji podatkowych obowiązujących 

w naszym państwie: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_podatkowa 

 

Praca domowa DLA CHĘTNYCH - ZADANIE 3. 

Aby je prawidłowo wykonać należy: 

1. Wejść na stronę Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/ 

2. Zaznaczyć/kliknąć rubrykę PIT.  

3. Zaznaczyć/kliknąć rubrykę e-Deklaracje.  

4. Zaznaczyć/kliknąć rubrykę Nie prowadzę działalności. (wynika to z treści ZADANIE 

1 – proszę treść przeczytać) 

5. Pobrać formularz PIT-37(26) za rok 2019 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_podatkowa
https://www.podatki.gov.pl/


 
6. Proszę uzupełnić pobrany formularz zakładając, że tę deklarację składa Aurelia – czyli 

ją wpisujemy jako podatnika zaś Eustachego wpisujemy jako małżonka. 

Dane z PIT-11 Aurelii i PIT-11 Eustachego, które trzeba przepisać do wspólnego 

zeznania podatkowego Aurelii i Eustachego są tutaj: 

 

 

7. Proszę wypełnić PIT-37 uwzględniając dane z ćwiczenia, czyli że: 

a. Rozliczają się wspólnie 

b. Ulgi wpisuje się w PIT/0 (to taki załącznik do deklaracji PIT-37). Aby się on 

otworzył należy w PIT-37 rubryka 137 wpisać wartość „1”.: 



 
 

Wtedy wraz z końcem PIT-37 rozpoczyna się PIT-/0 

c. Proszę poczytać o ulgach np. na dzieci, na Internet, rehabilitację itd. i wpisać jedną 

z nich lub więcej. 

d. Proszę pamiętać o przekazaniu 1% podatku wybranej przez Was Organizacji 

Pożytku Publicznego (faktycznie funkcjonującej) w części K i L PIT-37 

e. Proszę zapisać FORMULARZ i przesłać na adres czajkazspipow@wp.pl wpisując 

w temacie wiadomości: klasa, nazwisko, imię i nr z dziennika. 

WAŻNE!!! 

Ta praca domowa dla chętnych jest sposobem na uzyskanie lepszej oceny w przypadku, gdy 

ocena roczna będzie się wahała pomiędzy stopniami. Proszę w formularzu nie wpisywać 

prawdziwych danych osobowych oraz nr rachunku bankowego. Ocenie podlegać będą 

tylko te prace, które będą dawały Uczniowi możliwość otrzymania oceny pozytywnie 

wpływającej na jego ocenę roczną z przedmiotu (krótko mówiąc, nie pogrążycie się jeśli efekt 

Waszej pracy będzie daleki od doskonałości). 

Termin ostateczny oddania pracy: 5.06.2020 godz.17:00 

mailto:czajkazspipow@wp.pl

