
Scenariusz lekcji  

z przedmiotu  „Podstawy przedsiębiorczości” klasa druga technik ekonomista 

Dział: Podatki i ubezpieczenia. 

Temat: Jak wypełnić roczne zeznanie podatkowe? 

Czas zajęć: 2 razy po  45 minut 
Cele operacyjne:  
      Uczeń potrafi: 

 wymienić stawki podatku dochodowego od osób fizycznych, zna deklaracje podatkowe; 

 samodzielnie wypełnić roczną deklarację podatkową PIT 37 wraz z załącznikami; 

 wymienić podstawowe ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych; 

 rozróżnić ulgi od dochodu i od podatku; 

 zdefiniować przychód i dochód; 

 omówić konsekwencje niewywiązywania się z obowiązku podatkowego; 

 rozwijać umiejętność pracy w zespole. 
 
Metody: 

 pogadanka;  

 ćwiczenia; 

 praca w grupach. 

 

Środki dydaktyczne: 

 podręcznik; 

 formularz zeznania podatkowego PIT 37 oraz załączniki PIT O i PIT D;  

 instrukcje wypełniania deklaracji PIT 37; 

 program komputerowy „Pity”; 

 Internet; 

 arkusze papieru A4; 

 markery. 

Przebieg lekcji: 

1. Wprowadzenie – nauczyciel  sprawdza wiedzę uczniów z lekcji poprzedniej dotyczącej 

klasyfikacji podatków: 

 Jakie znasz podatki centralne? 

 Jakie znasz podatki bezpośrednie? 

 Jakie znasz podatki osobowe? 

 Jakie znasz podatki dochodowe? 

2. Nauczyciel omawia: 

 rodzaje ulg podatkowych (od dochodu i od podatku); 

 korzyści wspólnego opodatkowania małżonków. 

3. Nauczyciel dzieli klasę na grupy (6 osób). Uczniowie korzystają z podręcznika, instrukcji 

podatkowych i szukają odpowiedzi na pytania: 

 Informacje o kosztach uzyskania przychodu; 

 Informacje o kwocie wolnej od podatku; 

 Informacje o odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne; 

 Informacje o ulgach od dochodu; 



 Informacje o ulgach od podatku; 

4. Przedstawienie informacji przez lidera grupy. 

5. Ćwiczenie – obliczanie podatku wg skali  (znajomość progu podatkowego i stawek 

podatkowych); 

6. Ćwiczenia praktyczne – uczniowie otrzymują treść zadania, PIT 11 (informacje o uzyskanych 

przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) oraz PIT 37. 

7. Nauczyciel zadanie wykonuje przy komputerze (program „Pity”), tłumaczy wpisy, a uczniowie 

sprawdzają poprawność wypełnianej deklaracji patrząc na ekran. 

Zadanie domowe 

Samodzielnie wypełnij deklarację PIT 37 na podstawie danych z  zadania. 

Przygotowała: Agnieszka Pol, nauczyciel przedmiotów ekonomicznych 

 


