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                  Historia pieniądza 
 Czy chcesz poznać historię
pieniędzy? 

Pierwsza waluta która powstała, to pieniądz towarowy, były nimi
np: sól lub bydło.Problemy z tą waluta wiązały się z
różnorodnością i podzielnościom tych towarów. Z tego powodu
zastąpiono towary powszechnie stosowanymi metalami, później
wprowadzono metale szlachetne - srebro i złoto.Początkowo były
to odważane sztabki, które były niewygodnym rozwiązaniem, a
następnie zastąpiono je kawałkami metalu, które łatwo można było
liczyć.Pierwotnie były to kulki, ale żeby się dobrze prezentowały,
zaczęto je spłaszczać i odbijać na nich pieczęcie.I tak właśnie
powstały monety.Posługiwanie się monetami nie było jednak zbyt
wygodne. Dlatego rozpoczęto deponowanie ich u złotników, którzy
w zamian wydawali kwity depozytowe, potwierdzające ulokowanie
monet. Jak nietrudno się domyślić, złotnicy wkrótce przekształcili
się w bankierów, a kwity depozytowe w noty bankowe.Następnie
powstały karty kredytowe i płatnicze umożliwiające  dostęp do
pieniędzy zgromadzonych na koncie w każdym miejscu na
świecie.  
 Słowo banknot powstało z niemieckiego słowa Banknote, czyli
właśnie nota bankowa).

.

              Stare waluty 
Czy zastanawiałeś się jak wyglądały
stare waluty i ile są teraz warte.

Czy już wiecie, ile teraz dostaniecie za swoje stare banknoty?
Otóż to bardzo mało, bo niestety za sto złotych dziś dostaniemy
tylko złotówkę a za jeden milion sto złotych.Wydaje się, że to
mało, ale w tamtych czasach waluty miały duże nominały,
 a małą wartość, wiec kiedyś za chleb płacono 300 zł,
 a teraz 3 zł.
Gdyby nie to, że nastąpiła denominacja pieniędzy, dzisiaj
bylibyśmy"milionerami" i do sklepu chodzilibyśmy z walizkami
pieniędzy. 

                                                                      Kerazc
.
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Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza
obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę
stosuje się przede wszystkim w kontekście
wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy
środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem
wartości) oraz środkiem regulowania płatności
(należności i zobowiązań) w transakcjach
międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty
(np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod
przyjęty przez Międzynarodową Organizację
Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery
oznaczają kraj w którym dana waluta obowiązuje
(np. GB – Great Britain), a trzecia to zazwyczaj
inicjał danej waluty (P – Pound).

Rodzaje Walut: 
CHF - Frank szwajcarski
CZK - Korona czeska
DKK - Korona duńska
EUR - Euro
GBP - Funt brytyjski
NOK - Korona norweska
SEK  - Korona szwedzka
USD - Dolar amerykański

.

.
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Najbogatszy człowiek na
świecie w 2016 r.

 Czy zastanawiałeś się kiedyś kto był najbogatszym
człowiekiem w 2016 roku ? Czytając ten artykuł
dowiesz się tego !
Najbogatszym człowiekiem był Bill Gates .
W tamtym roku jego majątek wynosił 75 mld USD.
Bill ma Żonę (Melinda Gates)i trójkę dzieci (Phoebe
Adele Gates , Jennifer Katharine Gates , Rory John
Gates ). Jest amerykańskim informatykiem,
przedsiębiorca , filantropem oraz współzałożycielem,
głównym architektem oprogramowania i byłym
Prezesem zarządu korporacji Microsoft .Gates należy
do najbardziej znanych przedsiębiorców okresu
rewolucji informatycznej. "Choć cieszy się
powszechnym uznaniem, jego podejście do
prowadzenia interesów jest krytykowane jako
antykonkurencyjne, co w niektórych przypadkach
znalazło potwierdzenie w wyrokach sądowych." Od
czasu kiedy zgromadził swoją fortunę, Gates
zaangażował się w szereg przedsięwzięć
filantropijnych, przeznaczając duże sumy pieniędzy na
potrzeby organizacji dobroczynnych.                              
   Asne Kine Kard

.

Pieniądz to tak 
naprawdę narzędzie !!

Jak zareagowałbyś, gdyby ktoś na twoich oczach
podarłby banknot 200 zł ?? To doświadczenie miało
pokazać, czym na prawdę są pieniądze dla mózgu.
do eksperymentu zaproszono 20 anonimowych osób.
Badanym włączono film , na którym nieznana im
osoba przedziera banknoty różnej wartości na pół .
"W czasie projekcji mózgi uczestników były
skanowane za pomocą funkcjonalnego
magnetycznego rezonansu jądrowego (fMRI)"
Posłużenie się tą metodą pozwoliła badaczom
dokładnie określić , które części mózgu zareagują
najsilniej w odpowiedzi na przedstawiony film .
Okazało się , że przedzierania pieniędzy aktywowało
te same obszary mózgu , które odpowiadają za
wydobywanie wiedzy o użyciu konkretnych
narzędzi. „Do pieniędzy podchodzimy podobnie jak do
śrubokręta lub młotka” – komentuje wyniki Becchio.
„Jest to tylko narzędzie, które po zniszczeniu szybko
może stać się dla nas bezwartościowe”.                        
       Asne Kine Kard

.

.
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Jak zaoszczędzić
pieniądze?

Czy masz kłopot z zaoszczędzaniem pieniędzy?
Poniżej prezentujemy 6 prostych wskazówek, które
pomogą ci oszczędzić każdego dnia. 

1. Znajdź tańszy sposób zrealizowania swoich celów.
Musisz znaleźć sposób nie aby nie wydawać, tylko
wydawać mniej. Szukaj tańszych produktów, które
używasz np. kosmetyki lub jedzenie. 
2. Stwórz konto oszczędnościowe. Załóż konto w
banku do którego nie będziesz miał dostępu, ani przez
internet, ani prze kartę. 
3. Używaj mniej telewizji, a więcej ruchu. Zamiast
siedzieć w domu na kanapie, idź pobiegaj lub wyjdź na
spacer. 
4. Nie marnuj jedzenia. Kupuj produkty, które się nie
zmarnują i których nie wyrzucisz. 
5. Korzystaj z promocji.  Taniej nie znaczy gorzej, nie
kupuj rzeczy które kosztują fortunę. 
6. Nie kupuj rzeczy, które nie są Tobie potrzebne. 

L. Nora

.

Jak dobrze
przechowywać pieniądze

w domu, a jak się nie
powinno?

Masz problem z przechowywaniem pieniędzy i z tym
czy w dobrym miejscu je trzymasz? Wczytaj się w ten
artykuł, a pomożemy Tobie.  

Najlepszym miejscem na przechowywanie pieniędzy
w domu są donice. Trzeba je jednak oznaczyć, 
aby przypadkowo nie zalać koperty w czasie
podlewania. Innym sposobem są pieniądze
przechowywane w książkach. Nie ma lepszego
miejsca niż regał pełen książek. 
Najgorszym sposobem na przechowywaniem
pieniędzy jest trzymanie banknotów w sejfie. Jeżeli sejf
jest wolno położony na podłodze lub na stole, to nie
będzie spełniał swojej funkcji.   

 L. Nora

.
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