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Finanse - to procesy i operacje związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem 
pieniędzy. 
Konsumpcja - to spożycie dóbr materialnych i usług w celu zaspokajania potrzeb ludzkich.  
Gospodarstwo domowe – to jedna osoba lub grupa osób, które mieszkają razem lub osobno, 
które wspólnie się utrzymują.  
Oszczędzanie - to rezygnacja z bieżącej konsumpcji na rzecz zwiększenia jej w przyszłości. 
Inwestowanie - to rezygnacja z bieżącej konsumpcji w celu powiększenia tych 
nieskonsumowanych pieniędzy i zamiany ich w kapitał, którego podstawowym celem jest 
przynoszenie zysku. 
Ryzyko - to przede wszystkim przedsięwzięcie, którego wynik jest nieznany albo niepewny, 
lub możliwość, że coś się uda albo nie uda. 
Rynek finansowy – całokształt transakcji odbywających się w różnych miejscach i różnym 
czasie, w trakcie których dochodzi do przemieszczania się pieniędzy od tych podmiotów, 
które mają te pieniądze i są skłonne je pożyczyć w zamian za wynagrodzenie, do podmiotów 
które chcą je pożyczyć i wynagrodzenie to zapłacić. 
Oprocentowanie - wynagrodzenie, które przysługuje właścicielowi pieniędzy (kapitału) za ich 
użyczenie danemu podmiotowi na określony czas. 
Zysk – to dodatni wynik działalności finansowej, np. zysk ze zrealizowanej inwestycji. 
Strata – to ujemny wynik działalności finansowej. 
Stopa zwrotu – to stosunek zysku osiągniętego z inwestycji do zaangażowanego kapitału 
(pieniędzy zaangażowanych w daną inwestycję). 



Fundusz inwestycyjny – to instytucja, która lokuje pieniądze zebrane od inwestorów. 
Akcja – to papier wartościowy stwierdzający udział w majątku spółki akcyjnej i dający jej 
właścicielowi (tzw. akcjonariuszowi) określone prawa. 
Obligacje skarbowe – to długoterminowe instrumenty, dzięki którym Skarb Państwa pożycza 
pieniądze od inwestorów na sfinansowanie potrzeb państwa, w sytuacji gdy brakuje pieniędzy 
w budżecie państwa. 
Bony skarbowe – to krótkoterminowe instrumenty, dzięki którym Skarb Państwa pożycza 
pieniądze od inwestorów na sfinansowanie potrzeb państwa, w sytuacji gdy brakuje pieniędzy 
w budżecie państwa. 
Spekulacja – to zakup towarów lub papierów wartościowych w celu późniejszej ich 
odsprzedaży po wyższej cenie.  


