
BUDŻET DOMOWY 
Opracowała: Barbara Kawa 



ZADANIE 1 

Rozwiąż rebus. Zastanów się na znaczeniem otrzymanego 

hasła. Zapisz na karcie pracy swoje przemyślenia. 

 

 Ż z ołówkiem w ręku. yć ubr  



CO TO JEST BUDŻET? 

Budżet to inaczej plan dochodów i wydatków. 

 

Budżet tworzony jest na przykład dla: 

 państw, 

 miast, 

 gospodarstw domowych- czyli rodzin, 

 w firmach prywatnych, 

 instytucjach (np. w szkołach i urzędach). 

 



DOCHODY I WYDATKI… 

Dochody Wydatki 

Wydatki zmienne to 
wydatki na ubrania, 

leki, wycieczki, 
wydatki na kulturę - 

kino, teatr. 

Wydatki stałe to czynsz, 
rachunki, 

 kieszonkowe dla dzieci, 
raty za mieszkanie, 
żywność,      bilety i 
benzyna, chemię, 

 kosmetyki. 

Odsetki z 
lokat 

Pensja, 
emerytura, 

renta, zasiłek 



JEŚLI DOCHODÓW JEST MNIEJ NIŻ WYDATKÓW TO 

MAMY DEFICYT BUDŻETOWY CZYLI … 

Dochody Wydatki 

ujemne saldo. To co zarabiamy nie wystarcza na 

pokrycie wszystkich wydatków- musimy pożyczać. 

Jesteśmy na minusie. 



JEŚLI DOCHODÓW JEST TYLE SAMO CO WYDATKÓW 

TO… 

Dochody Wydatki 

Wydatki zmienne 

 (wydatki na ubrania, leki, 
wycieczki, wydatki na kulturę - 

kino, teatr) 

Wydatki stałe  (czynsz, 
rachunki, kieszonkowe dla 
dzieci, raty za mieszkanie, 

żywność,  
bilety i benzyna, chemię,  

kosmetyki) 

Pensja 

Odsetki z 
lokat 

saldo jest równe zero. Wszystko co 

zarabiamy, wydajemy i nic nie zostaje, ale też 

nie jesteśmy na minusie. 



JEŚLI DOCHODÓW JEST WIĘCEJ NIŻ WYDATKÓW TO 

MAMY NADWYŻKĘ BUDŻETOWĄ CZYLI… 

Dochody Wydatki 

saldo jest dodatnie. Z tego co zarabiamy 

możemy pokryć wszystkie wydatki i jeszcze coś 

zostaje. Możemy coś zaoszczędzić.  



ZADANIE 2 

Rodzina państwa Rachmistrzów postanowiła wyjechać na 

wakacje na Mazury. W biurze podróży pan Rachmistrz 

dowiedział się, że pobyt w hotelu nad jeziorem Hańcza dla 

czteroosobowej rodziny przez tydzień wyniesie 1400 zł. 

Pan Rachmistrz po powrocie do domu i rozmowie z żoną i 

dziećmi postanowił, że jeśli chcą wyjechać na wakacje to muszą 

zacząć oszczędzać. Do planowanego wyjazdu zostało 5 

miesięcy. W tym celu rodzina sporządziła swój miesięczny 

budżet domowy, czyli zestawienie swoich miesięcznych 

dochodów i wydatków. 

 Dochody 

pensja pana Rachmistrza 2 136 zł 

pensja pani Rachmistrzowej 2 098 zł 

Suma 4234 zł 



Kolejnym krokiem państwa Rachmistrzów było uporządkowanie 

wydatków.  

Uzupełnij tabelę miesięcznych wydatków państwa Rachmistrzów. 

Przyjmij, że miesiąc ma 4 tygodnie. 

 
Wydatki ………………………….. Wydatki ……………………….. 

Kwota Kwota 

czynsz 220 zł ubrania 217 zł 

rata za mieszkanie 854 zł leki 131 zł 

rachunki:   wyjście do kina syna 25 zł 

gaz 175 zł wyjście do teatru dla synka 17 zł 

prąd 75 zł rodzinne wyjście na pizzę  98 zł 

Internet 49 zł Suma: 

telefony 160 zł 

Kieszonkowe starszego syna (25 zł na tydzień)   

kieszonkowe młodszego syna (5 zł na tydzień) 

bilet miesięczny syna 49 zł 

benzyna 350 zł 

żywność (duże zakupy raz w tygodniu 235 zł oraz 

codzienne tygodniowe zakupy około 126 zł) 

chemia (środki czystości)  

i kosmetyki 218 zł 

Suma:   

1074 zł 

100 zł 

20 zł 

1444 zł 

3714 zł 

488 zł 

stałe zmienne 



Na podstawie wcześniejszych danych oblicz sumę 

miesięcznych wydatków państwa Rachmistrzów. 

 

Wydatki stałe 

Wydatki zmienne 

Suma wydatków 

3714 zł 

488 zł 

4202 zł 



Gdy państwo Rachmistrzowie przeliczyli swoje 
miesięczne dochody i wydatki, mogli wówczas policzyć 
saldo, czyli różnicę dochodów i wydatków. 

 

Saldo państwa Rachmistrzów 

4234 zł - 4202 zł =    32 zł 



ZADANIE 3 

Oblicz na karcie pracy jaką kwotę rodzina 

Rachmistrzów musi miesięcznie zaoszczędzić, aby 

po pięciu miesiącach mieć odłożoną kwotę 1400 zł 

na wymarzone wakacje na Mazurach? 

 



ZADANIE 4 

Na dołączonej płycie odszukaj zadnie 4 (Załącznik 

nr 3). W programie Excel zapisano budżet państwa 

Rachmistrzów. Zastanów się, które wydatki 

państwo Rachmistrzowie mogą ograniczyć i o ile. 

Zmień wpisaną kwotę i sprawdź saldo.  

Ustal w ten sposób plan oszczędności, który 

pozwoli na zebranie w ciągu pięciu miesięcy kwoty 

1400 zł (czyli w ciągu miesiąca ……. zł).  

Zapisz na karcie pracy swoje propozycje. 

 



ZADANIE 5 

Odczytaj hasło i wyjaśnij je: 

 A B C D E 

1 o ga ność i od 

2 gac ca dwóch pra słów 

3 le twa do ży Dro 

4 nie głów za szczęd bo 

Dro ga do bo gac twa za le ży głów nie 

od dwóch słów pra ca i o szczęd ność . 



PODSUMOWANIE! 

 Wyjaśnij pojęcia: budżet, dochody, wydatki, saldo, 

deficyt budżetowy, nadwyżka budżetowa. 

 Po co planować budżet? 

 Jak zaplanować budżet? 

 Co jest lepsze: planować swoje wydatki czy 

wydawać na bieżąco?  

 Uzasadnij swoją odpowiedź.  


