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Platforma D. Czynniki ekonomiczne 
 
W tabeli 1 (34). odpowiedz na pytania dotyczące zjawisk charakteryzujących twoje 

otoczenie dalsze. Pytania obejmują czynniki ekonomiczne. Odpowiedzi wymagają od 
ciebie doświadczenia, a niektóre dokładnych danych na temat sektora, w którym 
działasz.  

Odpowiedz na wszystkie pytania może zająć trochę czasu, ale nie rezygnuj! Nawet 
odpowiedź udzielona „na wyczucie” jest lepsza niż jej brak. Tylko wówczas otrzymasz 
odpowiedź, czym charakteryzuje się otoczenie dalsze, w którym działa twoja firma. 

 
Tabela 1 (34). Czynniki ekonomiczne 

Nr Czynnik ekonomiczny Odpowiedzi 

2007  

2008  

2009  

2010  

Ile wynosi zmiana (wzrost lub spadek w %) Produktu 
Krajowego Brutto Polski w ostatnich latach? 
 

2011  

1. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.1. 

I kwartał  

II kwartał  

III kwartał  

Ile wynosi zmiana (wzrost lub spadek w %) Produktu 
Krajowego Brutto Polski w poszczególnych kwartałach 
bieżącego roku? 
 

IV kwartał  

2. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.4. 

2007  

2008  

2009  

2010  

Ile wynosi stopa inflacji w Polsce w ostatnich latach (w %)? 
 

2011  

3. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.4. 

styczeń  

luty  

marzec  

kwiecień  

maj  

czerwiec  

lipiec  

sierpień  

wrzesień  

październik  

listopad  

4. 
 

Ile wynosi stopa inflacji w Polsce w poszczególnych 
miesiącach bieżącego roku (w %)? 
 

grudzień  
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Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.4. 

2007  

2008  

2009  

2010  

Ile wynosi stopa inflacji w twoim sektorze w ostatnich 
latach (w %)? 
 

2011  

5. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.4. i Rozdział 6.3. 

styczeń  

luty  

marzec  

kwiecień  

maj  

czerwiec  

lipiec  

sierpień  

wrzesień  

październik  

listopad  

Ile wynosi stopa inflacji w twoim sektorze w poszczególnych 
miesiącach bieżącego roku (w %)? 
 

grudzień  

6. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.4. 

Ile wynosi stopa procentowa kredytu? (w %)  7. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 9.2.4. 

1 miesiąc  

3 miesiące  

6 miesięcy  

Ile wynosi stopa procentowa lokat bankowych na dany 
okres w banku o największym oprocentowaniu (w %)? 
 

1 rok  

8. 
 

Wyjaśnienie: Rozdział 1.1. 

 
Źródło: opracowanie własne. 
 


