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Streszczenie: 
Artykuł zwraca uwagę na problem dotyczący administrowania pieniędzmi w domu oraz 
weryfikowania swojego budżetu na bieżąco. W rezultacie zostaje przedstawiona aplikacja 
mobilna na system operacyjny Android – „e-portmonetka”. W artykule zostały opisane 
funkcjonalności oraz metody i algorytmy użyte podczas tworzenia oprogramowania. Ukazane 
zostały również diagramy: DFD (diagram przepływu danych), ERD (diagram związków encji) 
oraz diagram przypadków użycia. Praca podkreśla istotność skrupulatnie wybranych metod, by 
odpowiednio zrealizować wymagania użytkownika. 
 
Abstract: 
The article concentrates on the problem of efficient management of the home budget and 
verifying it in the process. As the solution to this problem the mobile application “e-
portmonetka” for Android OS was created. The article describes the application`s functionalities, 
as well as methods and algorithms used to create it. Diagrams presented in this publication 
include: DFD (Data Flow Diagram), ERD (Entity Relation Diagram) and Use Case Diagram. This 
article emphasizes the importance of used methodology to precisely fulfill user requirements. 
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