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Czas przeznaczony na realizację scenariusza: 45 minut  

Grupa docelowa: uczniowie klasy II-III  szkoły ponadpodstawowej  

Przedmiot nauczania: Podstawy przedsiębiorczości  

Cel główny lekcji: Analiza techniczna akcji GPW na podstawie analizy trendów.  

Cele szczegółowe lekcji:   

- uczeń rozumie co to jest trend,  

- uczeń zna rodzaje trendów występujących na giełdzie,  

- uczeń potrafi na podstawie wykresu określić rodzaj trendu,  

- uczeń potrafi wyznaczyć kanał trendu, linię wsparcia i oporu na wykresie,  

- uczeń potrafi wskazać najlepszy moment zakupu i sprzedaży akcji w oparciu o analizę 

trendu,  

- uczeń efektywnie pracuje w zespole.  

Metody pracy:   

- podająca (prelekcja),  

- aktywizująca – zadania w parach, quiz.  

Formy pracy:   

- praca z całą klasą,   

- praca w zespołach 2-osobowych.  

Pomoce dydaktyczne:   

- karty pracy, 

- prezentacja „Analiza techniczna – trendy” (załącznik nr 1), do pobrania: https://tiny.pl/741t2,  

- quiz online Kahoot (załącznik nr 2). 

Bibliografia:   

- John Murphy – „Analiza techniczna rynków finansowych”  

- www.edukacjagieldowa.pl  

- www.e-learning.sigg.gpw.com.pl  

- www.stooq.pl  
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Przebieg lekcji:  

1. Czynności organizacyjne, sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji (3min.)  

2. Nauczyciel na wstępie lekcji pyta uczniów, czy znają słowo „trend”, co ono oznacza, czy 
mogą przedstawić jakieś przykłady trendów np. trendy w modzie, czy na rynku 
finansowym znają jakieś trendy, czy słyszeli o jakiś trendach na Giełdzie Papierów 
Wartościowych. (3 min.)  

3. Przedstawienie prezentacji „Analiza techniczna akcji na podstawie analizy trendów” – 
slajdów 1-13, omówienie co to jest trend, jakie są rodzaje trendów, kryteriów ważności 
trendów, a także taktyki inwestowania w zgodzie z trendami. (5 min.)  

4. Uczniowie dobierają się w pary, każda para otrzymuje kartę pracy nr 1, w karcie pracy 
należy na autentycznych wykresach notowań danej spółki znaleźć jakiś trend 
i zaznaczyć go, określić jaki jest to trend, zaznaczyć dołki i szczyty oraz punkt W, który 
jest punktem wyłamania z trendu. Zaznaczyć należy także na wykresie korektę kursu 
akcji. (4 min.)  

5. Nauczyciel przedstawia przykładowe rozwiązanie,  natomiast uczniowie analizują 
własne rozwiązania. (3 min.)  

6. Przedstawienie prezentacji „Analiza techniczna akcji na podstawie analizy trendów” 
– slajdów 14-18, omówienie co to są kanały trendowe, poziom (linia) wsparcia oraz 
poziom (linia) oporu. (4 min.)  

7. Uczniowie w tych samych parach wykonują zadania z karty pracy nr 2,  starają się na 
autentycznych wykresach notowań danej spółki narysować kanały trendowe oraz 
wyznaczyć linię wsparcia i linię oporu. ( 3 min.)  

8. Nauczyciel przedstawia przykładowe rozwiązanie,  natomiast uczniowie analizują 
własne karty pracy czy poprawnie wykonali zadanie. (3 min.)  

9. Przedstawienie prezentacji „Analiza techniczna akcji na podstawie analizy trendów” – 
slajdów 19 – 21, a więc teorii Dowa (3 min.)  

10. Uczniowie w tych samych parach wykonują zadanie z karty pracy nr 3,  starają się na 
autentycznych wykresach notowań danej spółki zaznaczyć 3 fazy w trendzie głównym. 
(3 min.)  

11. Nauczyciel przedstawia przykładowe rozwiązania, a uczniowie analizują własne karty 
pracy. (3 min.)  

12. Uczniowie wykonują (każdy indywidualnie) kartę pracy nr 4 dotyczącą trendów na 
Giełdzie Papierów Wartościowych, 5 najlepszych uczniów zostanie nagrodzonych 
oceną. Test można wykonać także online jako pracę domową bądź sprawdzian: 
https://quizizz.com/admin/quiz/5ef4baf52111eb001bf88b46 (5 min.)  

13. Podsumowanie lekcji, analiza przez uczniów postawionego pytania czy trendy mogą 
wpłynąć na podejmowane decyzje na GPW i czy tak naprawdę trendy mogą być 
przyjacielem inwestora.  
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Karta pracy nr 1  

Na wykresie zaznacz trend, określ jaki to jest trend, zaznacz kropkami z numerami 

3 przykładowe dołki i 3 przykładowe szczyty, zaznacz literą W punkt wyłamania z trendu oraz 

na kolorowo korektę.  

  

   

trend ……………… 

 

trend ……………..  
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Karta pracy nr 2   

Na wykresach zaznacz kanały trendowe, a także oznacz linię wsparcia i linię oporu.  
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Karta pracy nr 3   

Na danym wykresie zaznacz trzy fazy w trendzie głównym według Dowa. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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