
Nadużycia na rynku kapitałowym 
 

 Scenariusz zajęć do wykorzystania na kole zainteresowań lub WOS przy 
omawianiu zagadnień związanych z przejrzystością życia publicznego  

(czas realizacji ok.90 min) 
 

Cele operacyjne 
 

Poziom Kategoria 
A. Zapamiętywanie wiadomości 
 
-  podstawowe grupy nadużyć 
-  manipulacje (rodzaje) 
-  co to jest informacja poufna 
-  droga informacji od twórcy do inwestora 
-  jakie są formy oszustw przy sprzedaży        
    bezwartościowych np. akcji 
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 B. Rozumienie wiadomości 
 
-  rozumienie skutków nadużyć 
- rozumienie znaczenia „zdrowego rozsądku” w     
   ocenie wiarygodności ofert zarobku 
-  rozumienie wagi prawidłowo prowadzonej    
   informacji o spółkach, dla bezpieczeństwa rynku 
    
C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych 
 
- odnajdowanie informacji w Internecie 
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D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach 
problemowych 
-  analiza wykresów notowań wyciąganie wniosków  
-  analiza komunikatu o sytuacji na GPW 
 

 
Przebieg lekcji: 

 

Wprowadzenie 

1. Podanie tematu lekcji (zajęć koła zainteresowań) i jego wyjaśnienie.  

2. Uruchomienie prezentacji  Power Point dołączonej do scenariusza zajęć. 

 

Realizacja  

 

 1. Omówienie spotykanych form manipulacji kursami akcji. 

 2. Ćw. w grupach: połączenie ze wskazaną stroną internetową i wykonanie poleceń ćwiczenia nr 1. 

     (w przypadku braku połączenia lub braku komputera omawiamy zagadnienie na podstawie slajdu    



     z obrazem strony z notowaniami GPW.) 

 3. Ćw. w grupach: po rozdaniu wykresów notowań spółki OPTIMUS i indeksu TechWIG   

     uczniowie wykonują ćwiczenie nr 2. 

 4. Po wykonaniu ćwiczenia 2 rozdajemy uczniom kartki z ćwiczeniem nr 3. Krótka dyskusja nad   

     tekstem w kontekście poprzedniego ćwiczenia. 

  5. Dyskusja nad treściami ze slajdu o wykorzystaniu informacji poufnej. Czy w życiu zdarzają się   

      sytuacje przedstawione na filmie? 

  6. Wyjaśnienie istoty informacji poufnej. 

  7. Przedstawienie drogi informacji od twórcy  do inwestora. 

  8. Omówienie nadużyć polegających na sprzedaży akcji bez wartości (lub innych podobnych    

      oszustw podobnych w formie) 

  9. Omówienie skutków nadużyć  

10. Praca  do samodzielnego opracowania przez uczniów(do wyboru) : 

• Skąd czerpać informacje o rynku kapitałowym?  

• Jak bronić się przed nadużyciami?   

    

Podsumowanie zajęć 

 

Krótkie powtórzenie problemów poruszonych na zajęciach.  

 

Materiały do wykorzystania na zajęciach: 

• prezentacja w pp 

• wykresy notowań OPTIMUS oraz TechWIG 

• tekst zaczerpnięty z gazety „Parkiet” pt: „Manipulacja” 

Film najlepiej pozostawić w jednym folderze z plikiem prezentacji. Do prawidłowego działania 

wymaga jedynie systemu Windows. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 


