Fragment książki pt
“Afryka
Kazika”(kliknij)
NA TARGOWISKU
HISTORIA PIENIĄDZA - SKĄD
SIĘ WZIĘŁY

Krótka historia pieniądza – skąd się one wzięły?
Z wygody. I z nadmiaru. Już wyjaśniam. Początkowo ludzie się po prostu wymieniali,
stosując tzw. wymianę barterową. Czyli ja Tobie dam mleko, a Ty mnie jajka. To czego nie
potrzebowało się na dany moment, można było wymienić na to, co było ważne. Tyle że
taka wymiana nie zawsze była sprawiedliwa. Bo wymieniane przedmioty nie zawsze były
tej samej wartości. Dlatego zaczęto stosować pośredników wymiany, jak sól, zboże,
skóry. Były one rzadko występujące, trwałe, podzielne, zapewniały więc jakąś stabilność i
równowartość wymiany. Także dzięki temu, że były trwałe. Nie zdążyłyby zepsuć się czy
zniszczyć w ciągu drogi. Ale nie były zbyt wygodne. Chodzenie wszędzie z workiem zboża
nie jest zbyt łatwe. Ja bym nie podołała Więc z biegiem czasu jako środek wymiany
zaczęto stosować metale. Najpierw nie szlachetne (miedź, brąz), potem szlachetne (złoto,
srebro). Ich wykorzystywanie było łatwiejsze, gdyż były trwalsze i mniejsze od produktów
konsumpcyjnych używanych wcześniej do wymiany. Tyle że nie ich dzielenie z kolei
potrafiło zajmować wiele czasu. Bryły złota nie zawsze potrafiły być tej samej wielkości.
Więc zaczęto je dzielić. Na początku na kulki. Potem spłaszczone, nawet z podobizną
królów/ władców – co miało zapobiec fałszowaniu.
Z biegiem czasu jednak i ten rodzaj pieniądza okazał się uciążliwy. A właściwie jego
produkcja. Bo nie zawsze była wystarczająca ilość metali, aby z nich przygotować
potrzebną ilość pieniędzy. Więc zaczęto zostawiać metale u złotników w zamian przyjmując
kwity depozytowe. Które poświadczały, ile zasobów/pieniędzy ma właściciel. Kwit zawsze
można było później wymienić u złotnika. I w ten sposób kwity zaczęły być coraz częściej
stosowane i wymieniane. A w późniejszym czasie przerodziły się w pieniądze, jakie znamy.
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Lekcja
szóstego marca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku
Jak i kiedy pojawiły się pieniądze na świecie?
1. Przygoda Kazika pt. “Na targowisku”
2. Krótka historia pieniędzy - skąd się wzięły.
3. Zadajemy pytania - budujemy odpowiedzi.
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praca domowa na 13 marca
1. Przeczytaj 3 razy slajd drugi w tej prezentacji pt.
“Krótka historia pieniądza. Skąd się one wzięły?”
2. Na podstawie tego tekstu oraz czytanki
pt. “Na targowisku w Afryce” wytłumacz pisemnie
na czym polegała wymiana barterowa?
3. Dokończ ćwiczenie 1 na stronie 113, 114, 115.
4. Napisz w punktach kolejno jak powstały
pieniądze.

