
Zapłata za zakupy 

Zachowanie przy kasie 

 

W sklepie za zakupy płacimy 

przy kasie. 

Do kasy obowiązuje kolejka. 

Odchodząc od kasy zawsze     

poproś o paragon.  

Może się zdarzyć, że na paragonie 

jest cena za towar, którego nie kupiłeś. 

Może się też zdarzyć, że towar, 

który kupiłeś, zepsuł się bardzo szybko. 

Możesz go wymienić w ramach reklamacji.  

Żeby coś wymienić w ramach reklamacji 

musisz mieć paragon. Warto jest na dłużej 

zachować   paragon   za   zakupy   butów  

i wszystkich rzeczy, które mają  gwarancję.  



Twoje potrzeby  

 

Zakupy robisz po to, by zaspokoić swoje 

potrzeby. Potrzebujesz jedzenia i picia.  

Potrzebujesz środków do higieny osobistej 

oraz środków do utrzymania czystości       

w swoim domu. Potrzebujesz ubrania         

i obuwia. Żeby to wszystko kupić, 

potrzebujesz pieniędzy. 

 

Źródła dochodów 

Żeby otrzymać wypłatę, musisz pracować. 

Wypłatę zazwyczaj otrzymuje się raz 

w miesiącu. Niektórzy ludzie zamiast 

wypłaty otrzymują rentę. Jest ona 

wypłacana raz w miesiącu.  

 

 



Gospodarowanie pieniędzmi 

 

Pieniądze, które otrzymujesz w formie 

wypłaty albo renty muszą ci wystarczyć  

na cały miesiąc. 

Nie możesz od razu wydać wszystkich 

pieniędzy,  bo gdy to uczynisz nie będziesz 

miał na jedzenie. Pamiętaj, gdy otrzymasz 

wypłatę albo rentę, na początku opłać 

rachunki za czynsz, prąd, wodę, telefon.          

Opłać też inne rachunki, które otrzymałeś. 

Jeśli zażywasz leki, idź do apteki,            

by je wykupić. Przygotuj listę produktów,    

które musisz kupić.  

Na liście umieść produkty spożywcze    

oraz środki czystości i środki do higieny 

osobistej. Mięsa możesz kupić więcej, 

poporcjować i schować do zamrażarki. 

Wtedy będziesz miał mięso na kilka 



obiadów. Kaszy, ryżu i makaronu też 

możesz kupić więcej. 

Jeśli wolisz wykupić obiady, to zadbaj         

o to na początku miesiąca.  Pieczywo 

kupuj na bieżąco. Kupuj tyle, ile tobie 

potrzeba. Dbaj o to, by po większych 

zakupach zostały ci pieniądze na 

niespodziewane wydatki.  

 

Dobre rady 

 

Pieniądze trzymaj w portfelu, 

a portfel w plecaku lub torebce. 

Pilnuj swojej torebki albo plecaka i dbaj,  

by były zamknięte.  

Przy kasie może okazać się, że zakupów 

jest za dużo. W małych sklepach 

sprzedawcy pokazują różne rzeczy.  



Nie musisz kupować wszystkiego,           

co pokazują. Zastanów się czy wybrany 

towar jest ci potrzebny i czy się podoba. 

Do sklepu spożywczego nie chodź głodny. 

Gdy jesteś głodny, kupujesz więcej,            

a potem nie jesteś w stanie wszystkiego 

zjeść. 

 Zdarza się, że nie wiesz, ile 

kosztuje dany produkt. 

W niektórych sklepach             

są czytniki. Cenę można sprawdzić    

zbliżając kod paskowy do czytnika. 

Kod paskowy jest na każdym produkcie  

i jest zbudowany z różnej grubości 

pasków. Gdy nie ma czytnika, można 

zapytać o cenę pracownika sklepu. 

Pamiętaj, że ceny tego samego towaru są 

różne w różnych sklepach. Warto jest 

kupić go tam, gdzie jest taniej. 



Zakupy na raty 

 

W wielu sklepach towar, który jest 

najtańszy, leży na najniższych półkach. 

 

Może się zdarzyć, że w sklepie ktoś będzie 

chciał pożyczyć od ciebie pieniądze. 

 

Nie pożyczaj pieniędzy nieznajomym.  

 

 

Są sklepy, w których możesz kupić na raty. 

Na raty można kupić na przykład 

telewizor, lodówkę albo łóżko. 

Pamiętaj, że przez kilka miesięcy będziesz 

musiał spłacać raty. Staraj się jak najmniej 

kupować na raty. 

 

 

 



Karta płatnicza 

 

Być może posiadasz kartę  

do bankomatu. 

Pamiętaj, że nie możesz 

podjąć więcej pieniędzy     

niż masz na koncie,            

bo powstanie debet. 

Debet to dług, a długi trzeba spłacać. 

Dbaj o to, by nie mieć debetu. 

Swojej karty musisz pilnować. 

 

Nikomu  nie podawaj kodu do karty. 

 

Miłych zakupów. 

 

 


