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Projekt edukacyjny
MÓJ BUD¯ET DOMOWY

W roku szkolnym 2001/2012 uczniowie klas II i III Gim-
nazjum w Biesowicach realizowali projekt edukacyjny �Ma-
tematyka w ¿yciu codziennym � mój bud¿et domowy�.
Udzia³ w projekcie pozwoli³ im utrwaliæ wiedzê i umiejêtno�ci
zdobyte na lekcjach matematyki. Ponadto mogli stosowaæ wie-
dzê z zakresu matematyki i informatyki w praktyce. Wspólne
dzia³ania umo¿liwi³y uczniom rozwi¹zywaæ problemy w spo-
sób twórczy, co z kolei przyczyni³o siê do rozwoju ich zaintere-
sowañ i pasji.

Realizacjê projektu podzielono na mniejsze etapy. Oto one:
Co ile kosztuje? Jak to sprawdziæ? Czy mo¿na jako�æ

zaoszczêdziæ? Je�li, tak to na czym? Uczniowie zastanawiali
siê nad takimi pytaniami. Ka¿dy z nich przez dwa tygodnie
robi³ listê artyku³ów zakupionych przez w³asn¹ rodzinê oraz
zapisywa³ ich ceny.

Bud¿et miesi¹ca. Pracuj¹c w dwuosobowych grupach
uczniowie wprowadzili�my dane dotycz¹ce artyku³ów i ich cen
do programu Excel. Nastêpnie stworzyli bud¿et tygodniowy,
a potem miesiêczny. Uwzglêdnili wydatki zwi¹zane z zaku-
pem ¿ywno�ci, rachunkami za telefon, pr¹d, gaz i samo-
chód.Ka¿da grupa wyznacza³a miesiêczne koszty utrzymania
dla innej rodziny. Nastêpnie sporz¹dzali wykresy, przedstawia-
j¹ce w ró¿nej postaci zebrane przez nich dane i porównywali,
jak zmieniaj¹ siê wydatki, w zale¿no�ci od liczby osób w rodzinie.

Bud¿et roku. Po wykonaniu bud¿etu miesi¹ca przyszed³
czas na bud¿et roku. Uczniowie ustalali, jakie wydatki s¹ cha-
rakterystyczne dla danej pory roku. Zauwa¿yli, ¿e bud¿et w nie-
których miesi¹cach by³ taki sam, a w innych wydatki by³y wiêk-
sze. Nastêpnie stworzyli roczny bud¿et dla przeciêtnej polskiej
rodziny, która ¿yje skromnie i oszczêdnie.

Wyje¿d¿amy na wypoczynek � palcem po mapie. Pod-
czas projektu �Mój bud¿et domowy� uczniowie, korzystaj¹c
z Internetu, znale�li ofertê wyjazdu do Zakopanego na ferie
zimowe oraz na wakacje do ciep³ych krajów. Ustalili trasê
przejazdu i rodzaj transportu. Wyszukali ciekawe oferty noclegu
i wy¿ywienia. Zapoznali siê z miejscowymi atrakcjami turystycz-
nymi. Na koniec obliczyli koszt wycieczki.

Bud¿et wyprawy w nieznane. Grupa projektowa chcia-
³a zaplanowaæ wyjazd czteroosobowej rodziny na 2-tygodnio-
we wakacje w polskie góry oraz do ciep³ych krajów. Aby do-
konaæ trafnego wyboru, udali siê do S³upska do dwóch biur
turystycznych, zajmuj¹cych siê planowaniem i obs³ug¹ wycie-
czek krajowych oraz zagranicznych. Grupa projektowa do-
wiedzia³a siê, jakie koszty musi uwzglêdniæ przy wyje�dzie
poci¹giem. Na co zwracaæ uwagê i o co pytaæ przy rezerwa-
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cji miejsc noclegowych. W biurze wyliczono te¿ koszt
wymarzonego odpoczynku podczas ferii zimowych.

Wizyta w banku � bierzemy kredyt. Ca³a grupa
projektowa odwiedzi³a Bank Zachodni WBK w S³up-
sku. Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli siê, co to
jest prowizja i jak siê rozpatruje wniosek o kredyt. Za-
poznali siê z formalno�ciami, zwi¹zanymi z braniem kre-
dytu na wybrany przez klienta cel. Chcieli, aby udzielo-
no im (na niby) kredyt na wycieczkê do Tunezji. Bez
¿adnych komplikacji otrzymali kredyt w wysoko�ci 8
tysiêcy z³otych. Zgodnie z umow¹, musieli go sp³aciæ
w ci¹gu dwóch lat. Ze smutkiem stwierdzili, ¿e bêdzie
ich to du¿o kosztowaæ. Uznali, ¿e lepiej oszczêdzaæ z w³a-
snego bud¿etu domowego, a potem dopiero zaplanowaæ
wymarzone wakacje.

Sonda uliczna. Dodatkowym zadaniem, jakiego
podjêli siê uczniowie, by³o przeprowadzenia sondy ulicz-
nej na temat wycieczek. Podzieleni na cztery grupy, pytali
przechodniów i sprzedawców o ró¿ne tematy, np.: Do-
k¹d by� pojecha³, gdyby� wygra³ w totka? Czy wy-
je¿d¿asz na wycieczki? Gdzie by³e� ostatnio na wyciecz-
ce? Co by� zwiedzi³ w Zakopanem? Gdzie zostawiasz
zwierzaka, gdy wyje¿d¿asz na urlop? Wolisz je�dziæ po-
ci¹giem, autobusem, czy samochodem? Czy by³e� kie-
dy� za granic¹?

Zakrêæ kurek. P³aæ mniej za wodê, gaz i pr¹d.
Na jednych z zajêæ projektu, uczniowie poznali metody
oszczêdzania wody, gazu i pr¹du. Posiadaj¹c tak¹ wie-
dzê, mog¹ teraz sami obni¿yæ swoje rachunki. �Zakrê-
caj¹c kurek� ratuj¹ równie¿ �rodowisko.

Elektryczne potyczki. 9 marca odby³o siê spo-
tkanie z panem Krzysztofem Rosiakiem, pracownikiem
biesowickiej elektrowni na rzece. Uczniowie dowiedzie-
li�my siê wielu interesuj¹cych rzeczy, np.: czym s¹ ener-
gomaty i gdzie siê znajduj¹; na jakiej zasadzie dzia³a licznik
na kartê? Go�æ opowiedzia³, jakie koszty wchodz¹
w sk³ad rachunku typu G11 � czyli dla odbiorcy prywat-
nego. Ponadto wyja�ni³ jak rozumieæ rozliczenie finan-
sowe na rachunku za pr¹d oraz jakie s¹ sposoby oszczê-
dzania energii

Ach te podatki. To, ¿e podatki p³aciæ trzeba, ucznio-
wie dobrze wiedz¹. Ale jak je policzyæ? Wielk¹ pomoc¹
okaza³y siê rady i wskazówki pani Tamary Serbaluk, która
t³umaczy³a, jak rozliczyæ PIT-37 za 2011 rok. W tym
celu uczniowie najpierw wykorzystywali darmowe pro-
gramy, które mo¿na pobraæ z Internetu, a potem liczyli
�na piechotê�.

Matematyka w kuchni � g³odny matematyk.
Podczas ferii zimowych uczniowie wraz z zespo³em pro-
jektowym �Wiem co jem � zdrowe od¿ywianie� przy-
st¹pili do kulinarnych eksperymentów. Wcze�niej usta-
lili jad³ospis, a potem wziêli siê ostro do obierania i krojenia
warzyw oraz gotowania. Jakub Niedzielski i Mateusz

Butkiewicz okazali siê specjalistami od spaghetti. To-
masz Barczycki to mistrz patelni i ekspert od przewra-
cania nale�ników. Dziewczêta piek³y chrusty i dekoro-
wa³y stó³. Po trudach, przy garnkach, nadszed³ czas na
biesiadê. A na koniec walka z naczyniami i brudnymi
garnkami ;-)

Czego dokonali�my?
Podczas pracy uczniowie dokumentowali swoje

dzia³ania przy pomocy komputerów, aparatu cyfrowego
i dyktafonu. Prowadzili kronikê projektu, gdzie groma-
dzili efekty swojej pracy. Na koniec wykonali prezenta-
cjê multimedialn¹ w programie Windows Mavie Maker,
gdzie po³¹czyli nagrania z dyktafonu ze zdjêciami z re-
alizacji projektu. Przedstawili tam efekty w³asnej pracy
oraz odniesione z projektu korzy�ci. Przygotowali oraz
wydrukowali gazetkê na temat projektu. Wykonali tabli-
cê �cienn¹ na holu szko³y. Na koniec zaprezentowali
swój projekt w�ród uczniów swojej klasy.

W czerwcu nast¹pi³a ocena projektu. Ka¿dy z cz³on-
ków zespo³u projektowego oceni³ dzia³ania w³asne oraz
kolegów. Uczniowie pozytywnie ocenili swoj¹ pracê
w projekcie. Oto ich wypowiedzi:

Podczas projektu �Mój bud¿et domowy� na-
uczy³em siê, jak w prosty sposób mogê zmniejszyæ
rachunki. Ponadto wiem jak korzystaæ z programu
Excel, a tak¿e zgodnie pracowaæ w grupie. (Tomasz
Barczycki)

Podczas projektu nauczy³am siê, jak mo¿na
oszczêdzaæ w codziennym ¿yciu i jak mo¿na zapla-
nowaæ bardzo atrakcyjn¹ wycieczkê. Ten projekt
bardzo mi siê przyda³. Jak bym mog³a, to chcia³a-
bym jeszcze raz wzi¹æ udzia³ w tak ciekawym pro-
jekcie. (Wiktoria £apigrowska)

Z projektu �Mój bud¿et domowy� nauczy³em siê
jak pracowaæ w grupie oraz sprawniej korzystam
teraz z programów komputerowych. Dowiedzia³em
siê, jak wykorzystaæ matematykê do obliczenia kosz-
tów wycieczki marzeñ. (Patryk Pocz¹tko)

Z projektu �Mój bud¿et domowy� nauczy³em siê
jak dobrze wydawaæ pieni¹dze. Dowiedzia³em siê,
jak korzystaæ z programu Excel i jaki sprzêt trzeba
zabraæ w góry. Wiem te¿, jak lepiej planowaæ wy-
datki i dobrze zainwestowaæ pieni¹dze. (Mateusz
Butkiewicz) ö

Adrianna Wis³ocka
nauczyciel matematyki

w Zespole Szkó³ w Biesowicach
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