
Najważniejsze zmiany w podręczniku Wolna przedsiębiorczość poczynione dzięki 

sugestiom merytorycznych rzeczoznawców (w zestawieniu pominięto drobne zmiany 

redakcyjne i korektę usterek interpunkcyjnych). 

Rozdział Zmiany 

1. Rozwinięto definicję ekonomii, zrezygnowano z podrozdziału o 

modelach ekonomicznych, uporządkowano i rozwinięto rozważania o 

związku ekonomii z etyką. 

2.  Zrezygnowano z omawiania koncepcji kosztów utopionych (sunk 

costs), zmieniono przykład wyjaśniający koncepcję kosztu 

alternatywnego na prostszy. 

3. Przeformułowano akapit o podejściu ekonomistów klasycznych do 

problemu czynników produkcji, zmieniono akapit omawiający kapitał 

ludzki, w podrozdziale o dobrach kapitałowych dokonano wyraźnego 

rozróżnienia między dobrami kapitałowymi a konsumpcyjnymi, 

zmieniono akapit omawiający rolę technologii w procesie produkcji. 

5. Zmieniono akapit o roli cen w kształtowaniu się podziału pracy. 

6.  Rozwinięto akapit wyjaśniający różnicę między barterem a wymianą 

pośrednią, usunięto odwołania mogące sugerować, że pieniądz był 

wynalazkiem konkretnej osoby. 

8.  Zmieniono ramkę „Czy wiesz, że” (z ciekawostką) na ramkę z 

wykrzyknikiem (rozwijającą zagadnienie). 

9.  Przeredagowano podrozdział „Wykorzystanie praw popytu i podaży” 

tak, by lepiej wytłumaczyć różnicę między prawami ekonomii a prawami 

rządzącymi przyrodą, zmieniono przykład w ramce „Czy wiesz, że” z 

firmy Kodak na firmę Alma. 

10.  Usunięto akapit o koncepcji równowagi, całkowicie zmieniono treść 

ramki „Czy wiesz, że” na przypadek dynamicznego ustalania cen. 

12. Dodano akapit o deflacji, zmieniono ramkę „Czy wiesz, że” na ramkę z 

wykrzyknikiem. 

13. Zmieniono ramkę „Czy wiesz, że” na ramkę z wykrzyknikiem. 

17.  Dodano dwa akapity do podrozdziału „Cykliczność gospodarki”. 

18. Zmieniono ramkę „Czy wiesz, że” na ramkę z wykrzyknikiem. 

21.  Zmieniono ramkę „Czy wiesz, że” na ramkę z wykrzyknikiem. 



24.  W tytule rozdziału zmieniono „kapitalizm” na „socjalizm”,  

26.  Dodano dodatkowy akapit o kształtowaniu się kursu walutowego. 

Po dziale I  Dodano zestaw testowych pytań sprawdzających wiedzę ucznia. 

28. Zmieniono przykład sklepiku dla studentów na sklepik szkolny.  

30. Przeformułowano pierwszy akapit – o roli kalkulacji ekonomicznej dla 

przedsiębiorców, dodano podrozdział o roli przedsiębiorcy w 

funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. 

31. W diagramie 12. zamieniono termin „zysk niepieniężny” na „zysk 

psychiczny”, usunięto akapit wprowadzający termin „otoczenie 

przedsiębiorstwa”. 

32. Zmieniono termin „zarobek standardowy” na „normalny”. 

34.  Zdefiniowano pojęcie „obroty”, rozwinięto akapit o krajach 

skandynawskich w podrozdziale „Znaczenie instytucji”, dodano 

podrozdział „Otoczenie przedsiębiorstwa”. 

35.  Zmieniono nazwę rozdziału na „Reklama i marketing”. Zmieniono 

zupełnie treść podrozdziału o marketingu, wprowadzając i omawiając 

koncepcje 4P i 4C. 

Po dziale II Dodano zestaw testowych pytań sprawdzających wiedzę ucznia. 

40. Rozdział „Myślenie bilansowe: aktywa i pasywa” zmieniono na zupełnie 

nowy rozdział „Rachunkowość przedsiębiorstwa”. W rozdziale tym 

m.in.: zmieniono przykład przy analizie aktywów i pasywów, wyjaśniono 

funkcje rachunkowości, dodano rozważania o rachunku zysków i strat, 

wskaźnikach rentowności (oraz ramkę podającą liczbowy przykład ich 

ustalania). 

41.  Przeredagowano akapit o kontrowersjach związanych z prawem pracy. 

42. Dodano ramkę o analizie SWOT z przykładem jej przeprowadzenia, 

usunięto podrozdział o zarządzaniu zespołem. 

43. Dodano rozdział „Zarządzanie zespołem i jego organizacja” (oprócz 

podrozdziału o zarządzaniu zespołem z poprzedniego rozdziału 

dodano podrozdział o strukturach organizacyjnych i ramkę „Czy wiesz, 

że”). 

45. Dodano ramkę „Umiejętności przyszłości”.  

Po dziale III Dodano zestaw testowych pytań sprawdzających wiedzę ucznia. 



Dodatek A Napisano nowy dodatek: „Formy działalności gospodarczej”, który 

wyjaśnia różnice pomiędzy jednoosobową działalnością gospodarczą, 

spółkami osobowymi i spółkami kapitałowymi. 

 


