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Ćwiczenie 1
ZABAWA INTEGRACYJNA

Czas trwania: 30-60 minut (w zależności od wybranego wariantu)
Metoda: praca indywidualna, praca grupowa, autoprezentacja

Materiały: 
• Pisaki dla każdego uczestnika, 
• kartki A4 (całe lub pocięte),
• cukierki, 
• rolka papieru toaletowego, 
• taśma klejąca.
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R ozpoczynając warsztaty przedstaw krótko prowadzących oraz wyjaśnij uczestnikom pokrótce 
założenia i cele projektu „Ferie z ekonomią”. Rozpocznij zajęcia od gry integracyjnej. Możesz wybrać 
jedną z zabaw w zależności od tego, jak dobrze uczestnicy się znają oraz dostępnych materiałów. 
Zabawy integracyjne możesz wykorzystać także jako wprowadzenie do kolejnych dni zajęć.

w
ar

ia
nt

 1 1 Uczestnicy zajęć ustawiają się na środku sali 
lub na korytarzu w dużym kole. Spytaj (bez 

wyjaśnienia, jakie zadanie będzie wykonywane), 
kto chciałby rozpocząć. Zachęć, by zgłosiła się 
jedna osoba.

2 Poproś pierwszą osobę, by przedstawiła 
się w następujący sposób: do swojego 

imienia ma wymyśleć i powiedzieć przymiotnik, 
który rozpoczyna się na tę samą literę, co 
imię (przykładowo jako pierwsza zgłosiła się 
Dorota i przedstawia się jako „dobra Dorota”). 
Zaproponowany przymiotnik może opisywać 
rzeczywistą cechę danej osoby lub może być 
zupełnie abstrakcyjny.

3 Druga osoba w kole powtarza to, co  
powiedziała poprzedniczka i przedstawia 

w podobny sposób siebie (jest to przykładowo Rafał, 
więc mówi: „dobra Dorota” i dalej „realny Rafał”).

4 Kolejna osoba powtarza, to co powiedziały 
poprzednie osoby i przedstawia siebie. 

Ostatnia osoba ma najtrudniejsze zadanie - musi 
przedstawić wszystkie poprzedzające ją osoby 
oraz na końcu siebie. Zabawa trwa aż przestawią 
się wszystkie osoby w kole. Dodatkowo na koniec 
w zabawie może wziąć udział prowadzący student 
i/lub nauczyciel.

Przykładowo w kręgu ustawiły się kolejno osoby: 
Dorota, Rafał, Małgorzata, Jolanta, Bogumiła, 
Darek, Edyta…

Edyta powtarza wszystkie wcześniejsze osoby 
i siebie: „dobra Dorota”, „realny Rafał”, „mądra 
Małgorzata”, „jedwabna Jolanta”, „baśniowa 
Bogumiła”, „dziki Darek”, „elokwentna Edyta”.



wariant 2 wariant 3

wariant 4 wariant 5

1 Tę zabawę możesz wykorzystać na 
rozpoczęcie jednego z kolejnych dni 

zajęć lub jako przerywnik po którymś bardziej 
pracochłonnym ćwiczeniu.

2 Poproś, by z sali na chwilę wyszła para 
uczniów. W tym czasie pozostałe osoby 

uzgadniają tytuł filmu i zapisują go na kartce A4 
(opcjonalnie możesz przygotować listę kilkunastu 
filmów, które młodzież obecnie ogląda).

3 Uczniowie mają za zadanie przydzielić sobie 
słowa z tego tytułu. Jedno słowo będzie miało 

kilku uczniów. Zadaniem osoby po powrocie jest 
odgadnięcie tytułu filmu, poprzez zadawanie pytań 
wielu osobom. Pytane osoby odpowiadają w ten 
sposób, aby „ich” słowo znalazło się w odpowiedzi. 
Przykładowo: tytuł filmu: „Poszukiwacze zaginionej 
arki”. Pytanie – gdzie mieszkasz? Odpowiedź 
ucznia: tam, gdzie poszukiwacze przygotowują się 
do rozpoczęcia wykopalisk, itd., aż do odgadnięcia.

4 Przeprowadź zabawę w dwóch – czterech 
rundach w zależności od dostępnego czasu.
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1 Zabawę zaczynamy pytaniem o talent 
posiadany przez każdego z uczestników. Po 

krótkiej wymianie myśli i przedstawieniu swoich 
talentów przez kilku uczniów (i ewentualnie 
prowadzących na zachętę) rozdaj każdemu 
uczestnikowi kilka (od jednego do czterech) pasków 
papieru długości około 20-30 cm (pocięte na kilka 
pasków kartki A4).

2 Poproś uczniów, aby na każdym pasku, 
który otrzymali, wypisali jeden talent. 

Następnie każdy uczeń kolejno opowiada o swoich 
talentach. W trakcie opowiadania łączy paski taśmą 
klejącą i przekazuje dalej. Wynikiem zabawy jest 
długi łańcuch talentów jednoczących wszystkich 
uczestników zajęć. Skomentuj, jak wiele talentów 
objawiło się w klasie - interpretacjom takiego 
łańcucha nie ma oczywiście końca.

1 Prowadzący przekazuje w obieg rolkę 
papieru toaletowego. Powiedz, aby każdy 

z uczniów wziął tyle listków papieru, ile mu się 
podoba – z zastrzeżeniem, aby papieru starczyło 
dla wszystkich uczestników zajęć.

2 Następnie poproś, aby każda osoba 
opowiedziała nam tyle rzeczy o sobie 

(swoich cech albo krótkich historii), ile wzięła 
kawałków papieru. Tematyka wypowiedzi może być 
ogólna, związana ze szkołą, zainteresowaniami itp. 
Przed rozpoczęciem wypowiedzi daj uczniom kilka 
minut na wpisanie na każdy listek hasła, które 
będzie potem porządkować wypowiedź.

3 Zabawa trwa do momentu, aż wszyscy 
przedstawią swoje imię i jedną/kilka swoich cech 

lub historii (w zależności od liczby listków papieru).

1 Przynieś na zajęcia dość dużą ilość cukierków 
(po kilka na osobę). Rozpoczęcie zajęć tym 

drobnym poczęstunkiem z pewnością zbuduje 
dobrą atmosferę na spotkaniu. Poproś uczniów, 
aby wzięli tyle cukierków, na ile mają ochotę 
z zastrzeżeniem, że cukierków musi wystarczyć dla 
wszystkich: to swoiste branie odpowiedzialności 
za swoją decyzję (ilość wybranych cukierków) 
z uwzględnieniem potrzeb innych. Poprowadź 
zabawę tak, aby rozdać wszystkie cukierki. 
Zachęcamy, aby w zabawie wzięli udział także 
prowadzący (integracja z uczniami).

2 Po wyborze cukierków przez wszystkich 
uczniów poproś, aby zastanowili się nad 

swoimi cechami: mają scharakteryzować siebie 
taką liczbą cech, ile cukierków wybrali. Postaraj się, 
aby uczniowie nie oszukiwali (nie chowali nadmiaru 
cukierków – cukierki mogą w tym ćwiczeniu leżeć 
na ławce przed uczniami).

3 Zabawa trwa do momentu, aż wszyscy 
przedstawią swoje imię i jedną/kilka swoich 

cech (w zależności od liczby cukierków).



Czas trwania: 45 minut

Metoda: praca w grupach, plakat, projekcja filmu 
animowanego

Materiały: 
• Duże kartki papieru i kolorowe flamastry dla grup.
• Płyty z filmami „Podstawowe pojęcia 

ekonomiczne”.

Proponowane filmy 
do wykorzystania

„Wolny rynek” – filmy 
edukacyjne:  

„Podstawowe pojęcia 
ekonomiczne” - płyta 2

„Prawo podaży i popytu” 
– filmy edukacyjne: 

„Podstawowe pojęcia 
ekonomiczne” - płyta 1
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Ćwiczenie 2
Podstawowe pojęcia ekonomiczne

1 Podziel uczestników na 5-6 grup. Każda grupa losuje jedno 
z podstawowych pojęć ekonomicznych (rynek, popyt, podaż, 

cena, cena równowagi, konkurencja, przedsiębiorca) i odwołując 
się do doświadczeń zdobytych w trakcie gry, przygotowuje definicję 
wylosowanego pojęcia. Poproś, aby definicje zostały zapisane na 
plakatach. Wyjaśnij, że poza tekstem na plakatach mogą znaleźć się 
rysunki, rebusy lub inne sposoby, przy pomocy których uczniowie 
zechcą przedstawić wylosowane pojęcie.

2 Następnie zaproponuj uczniom obejrzenie filmów edukacyjnych 
z serii „Podstawowe pojęcia ekonomiczne”.

3 Po obejrzeniu animacji poproś, aby uczniowie wrócili na 
chwilę do zespołów i wprowadzili ewentualne poprawki lub 

uzupełnienia do przygotowanych wcześniej definicji. Następnie poleć, 
aby wybrane osoby zaprezentowały sporządzone wyjaśnienia pojęć. 
Zawieście je w widocznym miejscu - jeśli to możliwe, mogą pozostać 
w sali do końca warsztatów.



Ćwiczenie 3
CECHY OSÓB PRZEDSIĘBIORCZYCH

1 Podziel uczniów na czteroosobowe grupy, 
rozdaje arkusze papieru A4 i poproś, by każda 

grupa wypisała 10 cech osoby przedsiębiorczej. 
Po wykonaniu zadania przedstawiciele grup 
przyczepiają arkusze do tablicy i kolejno omawiają 
wypisane cechy.

2 Następnie cała klasa weryfikuje cechy 
i systematyzuje je pod względem ważności. 

Uczniowie w głosowaniu wybierają 12 najważniejszych 
cech. Porównują swój spis z listą przygotowaną przez 
nauczyciela, np. na podstawie podręcznika (8 minut). 
Możesz też przygotować zestaw poniższych cech:

Kreatywna
Energiczna

Przekonywująca
Osobą o silnej woli

Zaradna
Optymistycznie nastawiona do świata

Samodzielna
Nastawiona na sukces

Odważna
Pewna siebie

Pracowita
Wytrwała

Zorganizowana
Elastyczna

Opanowana
Rywalizująca
Pomysłowa

Nastawiona na rozwój

Czas trwania: 30 minut
Metoda: praca w grupach, dyskusja

Materiały: Kartki oraz pisaki. 
Arkusze: Osie oceny osób przedsiębiorczych 
(materiał pomocniczy 3.1)

3 Uczniowie, wykorzystując skalę o do 
10, dokonując samooceny w aspekcie 

poszczególnych cech. Ćwiczenie może mieć charakter 
graficzny. Wówczas nauczyciel rozdaje przygotowane 
karty pracy „Osie oceny osób przedsiębiorczych” 
(materiał pomocniczy 3.1). Na 12 osiach oceny 
uczniowie wypisują wybrane przez siebie cechy 
osoby przedsiębiorczej i nadają im wagę. Wykonanie 
ćwiczenia pozwala nauczycielowi na podkreślenie, 
że każdy z nas jest inny, co wynika m.in. z naszej 
osobowości (6 minut).

4 Następnie podziel uczniów na 5-6 zespołów. 
Poproś uczniów, aby po krótkiej dyskusji 

podali pięć zachowań odpowiadających osobom 

przedsiębiorczym wykonującym poniższe zawody 
lub pełniącym wymienione funkcje (grupy losują 
poszczególny zawód lub funkcję): 

• dyrektor teatru, 
• nauczyciel w gimnazjum,
• trener piłki nożnej, 
• rodzic, 
• uczeń gimnazjum, 
• artysta malarz.

5 Zespoły prezentują efekty swojej pracy. 
Omówcie w grupie to ćwiczenie. Podsumuj, 

iż postawa przedsiębiorcza jest istotna na każdym 
stanowisku pracy – nie jest to tylko domena 
przedsiębiorców (właścicieli firm).
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Gra wymaga udziału przynaj-
mniej 14 uczniów, ale nie 
więcej niż 40. W przy-
padku małej liczby 

grupy, w grze mogą uczestni-
czyć także prowadzący zaję-
cia (jako sekretarz lub oso-
by dystrybuujące karty).

1 Przygotuj środek sali 
tak, aby uczestnicy 

mogli się swobodnie 
poruszać. Wybierz dwie 
osoby do tego, aby trzymały 
karty: jedna osoba – karty dla 
kupujących, druga osoba – dla 
sprzedających (wzór kart - materiał 
pomocniczy 4.1). Poleć również jednej 
osobie, by zapisywała ceny sprzedaży na tablicy 
lub kartce papieru (karta zbiorcza wyników – 
materiał pomocniczy 4.2) – w takim miejscu i formie, 
aby wszyscy mogli obserwować zapis. Podkreśl, 
że w tej grze ceny będą różniły się – dla prostoty 
wyliczeń – o 50 gr.

2 Podziel grupę na dwie części o jak najbardziej 
zbliżonej liczebności. Jedna podgrupa to 

kupujący, druga to sprzedający. 

Rozdaj sprzedawcom identyfikatory 
(lub naklejki czy opaski). Zaznacz, 

że kupujący w trakcie całej 
gry będą nabywcami, 

a sprzedający w ciągu całej 
gry będą sprzedawcami. 
Podkreśl, że nie wolno 
zmieniać ról w trakcie gry! 
Rozdaj każdemu kartki do 
prowadzenia obliczeń, na 
których uczestnicy będą 
zapisywali swoje transakcje 

(materiał pomocniczy 4.3). 
Poproś uczniów, aby spojrzeli 

na te karty. Upewnij się, że 
uczniowie wiedzą, jak obliczać zysk 

na kartach.

3 Wyjaśnij zasady gry – sprzedawcy i kupujący 
spotykają się na rynku. Pierwsi sprzedają 

jabłka, drudzy chcą je nabyć. Sprzedawcy i kupujący 
dokonują transakcji tylko w cenach różniących 
się o 50 gr (np. 4,5 zł, 5,0 zł, 5,5 zł itd.), aby ułatwić 
obliczenia matematyczne. Zaznacz, że celem każdego 
jest maksymalizacja zysku. Przypomnij, że każdy 
uczestnik gry musi dokonywać na swojej karcie 
zapisów dotyczących wszystkich transakcji oraz 
następnie zaznaczyć zyski lub straty, jakie uzyskał.

Gra stanowi adaptację symulacji „Rynek 
pszenicy” National Council on Economic 
Education, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2004. 

Czas trwania: 90 minut

Metoda: gra symulacyjna

Materiały: 
• 36 kart zakupu i 36 kart sprzedaży. Należy do 

gry włączyć następującą ilość kart:
• dla kupujących:

• po 4 karty o wartości 9 zł, 8 zł, 3 zł, 2 zł;
• po 5 kart o wartości 7 zł, 6 zł, 5 zł, 4 zł;

• dla sprzedających:
• po 4 karty o wartości 10 zł, 9 zł, 4 zł, 3zł;
• po 5 kart o wartości 8 zł, 7 zł, 6 zł, 5zł;

• arkusz dokonania transakcji dla każdego 
ucznia (5 arkuszy wyników dla sprzedawcy 
albo 5 arkuszy wyników dla kupującego);

• arkusz kontrolny dla całej grupy;
• identyfikatory lub naklejki pozwalające 

oznaczyć sprzedawców.

Ćwiczenie 4
Rynek jabłek



4 Powiedz, że każda runda gry trwa 10 minut. 
Kiedy sprzedawca znajduje kupującego 

i obie osoby zgadzają się co do ceny, po jakiej 
będzie przebiegać transakcja, zostaje ona zawarta. 
Obowiązkiem sprzedawcy jest podanie ceny 
transakcji osobie odpowiedzialnej za zapis cen na 
tablicy.

5 Po każdej transakcji zarówno sprzedawca, 
jak i kupujący wymienia na nowe karty do 

gry u osób przechowujących te karty. Poinformuj, 
że gra składa się z pięciu rund sprzedaży - będziesz 
podawać czas na minutę przed zakończenia 
rundy tak, aby grający mogli spokojnie dokończyć 
transakcję. Jeśli komuś nie uda się dokonać 
ostatniej transakcji przed zakończeniem rundy, 
nie wpisuje się danych dotyczących nieudanej 
transakcji w arkuszu indywidualnym (ceny na 
karcie, straty). Zatrzymuje się kartę i posługuje się 
nią w następnej rundzie gry. Sprawdź, czy wszyscy 
rozumieją instrukcję.

6 Przeprowadź pierwszą rundę. Po każdej 
rundzie pozwól uczniom obliczyć zyski lub 

straty będące efektem tej rundy. Zapytaj, kto 
osiągnął największy zysk, a komu się nie powiodło. 
Dlaczego tak się stało? Po dwóch rundach uczniowie 
sami powinni zauważyć, iż ci, którzy przeprowadzili 
wiele transakcji osiągają wyższe zyski.

7 Podczas przerw w „handlu” zwróć uczniom 
uwagę na wyniki zapisywane na tablicy. 

Zaznacz, że zawierają one ważne dla nich 
informacje. Nie podpowiadaj jakie to informacje - 
niech uczniowie sami nauczą się je wykorzystywać 
na zasadzie intuicji. Pierwszą rundę możesz 
potraktować jako próbę. Wyjaśnij po niej wszystkie 
wątpliwości. Po trzech rundach przeprowadź 
dyskusję:

• Jaka cena jabłek wystąpiła najczęściej w rundzie III?
• W której rundzie ceny były najbardziej 

zróżnicowane?
• Dlaczego ceny ulegały coraz mniejszemu 

zróżnicowaniu - jeśli taka tendencja miała 
miejsce? (na rynku występuje konkurencja, 
ustala się cena równowagi)

• Kto decyduje o cenie rynkowej jabłek?
• Co to jest cena równowagi? Jak się ją osiąga? 

(Jest to dobra okazja, by podkreślić, że 
precyzyjnego modelu równowagi nie da się 
przenieść w warunki prawdziwego świata oraz 
że właściwie nigdy nie dochodzimy do jednej 
ceny równowagi rynkowej. Gdy tylko się do niej 
zbliżamy, coś się zmienia).

8 Runda czwarta jest identyczna jak poprzednie 
z tym, że połowa sprzedawców będzie 

wyeliminowana – a więc podaż będzie ograniczona. 
Po sesji pozwól grającym zarejestrować na 
arkuszach indywidualnych efekty transakcji (zyski 
i straty). Podsumuj tę rundę zadając pytania:

• Czy po redukcji liczby sprzedających ceny 
wzrosły czy spadły? (powinny wzrosnąć)

• Dlaczego ceny się zmieniły?

9 Poproś uczniów, aby nową sytuację na 
rynku odnieśli do realnej gospodarki. 

Może znają przykłady dóbr, których podaż 
została ograniczona i ceny wzrosły? Powiedz, że 
w ostatniej rundzie będziecie analizować sytuację 
odwrotną, tzn. zostanie zredukowana liczba 
kupujących, natomiast liczba sprzedających jest 
taka sama jak w I, II i III rundzie. Przeprowadź rundę 
i pozwól uczniom zarejestrować na arkuszach 
indywidualnych ich zyski i straty. Podsumowując 
rundę piątą spytaj:

• Co się stało z cenami? (powinny spaść)
• Dlaczego ceny się zmieniły?

10 Poproś uczniów, aby nową sytuację 
na ich rynku odnieśli do sytuacji 

gospodarczej. Zapytaj, czy znają przykłady dóbr, 
których popyt został ograniczony i których ceny 
spadły.

11 Karty zakupu i sprzedaży mogą być 
również wykorzystane do sporządzenia 

krzywych popytu i podaży. Punkt, w którym krzywe 
się będą przecinać, to cena równowagi rynkowej dla 
danej wielkości podaży i popytu. Po sporządzeniu 
wykresu zadaj uczniom następujące pytania:

• Co pokazuje krzywa popytu?
• Co pokazuje krzywa podaży?
• Jakie związki istnieją między ceną dóbr i usług 

a liczbą osób, które produkują i dostarczają 
na rynek?

12 Podsumowaniem gry jest wyłonienie 
zwycięzców – osób, które najwięcej 

zarobiły oraz omówienie sposobów i strategii, 
jakie stosowały. Najczęściej źródłem sukcesu 
rynkowego jest aktywność, zawieranie dużej 
ilości transakcji, umiejętność ponoszenia ryzyka 
i pogodzenia się ze stratami w niektórych 
sytuacjach, odwaga, umiejętność negocjowania, 
oryginalne sposoby reklamowania swojej oferty, 
przedsiębiorczość.



Ćwiczenie 5
od zainteresowań do zawodu

Czas trwania: 75 minut

Metoda: praca w grupach, pogadanka

Materiały: 
• Tabela „Od zainteresowań do zawodu” 

(materiał pomocniczy 5.1).
• Tabela „Ścieżka edukacyjna” materiał 

pomocniczy 5.2).
• Papier i pisaki dla każdego uczestnika.

1 Rozpoczynając ćwiczenie, zadaj wybranym 
uczniom pytanie, jakie mają zainteresowania 

i czy mogą one w bliższej lub dalszej przyszłości stać 
się fundamentem do zarabiania pieniędzy. Innymi 
słowy, czy ich kariera zawodowa może być powiązana 
z obecnymi zainteresowaniami. Powiedz, że 
przygotowując się do planowania kariery zawodowej, 
należy uświadomić sobie własne zalety, zdolności 
i  otychczasowe osiągnięcia, ale i własne braki oraz 
ograniczenia.

2 Rozdaj każdemu z uczniów materiał 
pomocniczy 5.1 (Tabela „Od zainteresowań do 

zawodu”). Uczniowie mają za zadanie zastanowić się 
nad swoimi zaletami, zdolnościami, dotychczasowymi 
osiągnięciami, ale i własnymi słabymi stronami 
oraz ograniczeniami. Następnie powinni wypełnić 
odpowiednie pola w tabeli na dużej kartce papieru.

3 Efektem pracy powinna być duża liczba 
zawodów, które mogą wiązać się z posiadanymi 

przez uczniów zainteresowaniami. Możesz przed 
rozpoczęciem pracy w grupach dla przykładu 
przedyskutować na forum klasy, jakie zawody są 
związane z jednym konkretnym zainteresowaniem.

4 Podziel uczniów na 4-5-osobowe zespoły. 
Poproś uczniów, by przekazali tabelę po 

kolei kolegom i koleżankom z grupy (zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara), aby mogli ją 
uzupełnić. Uczniowie mają za zadanie opowiedzieć 
w grupie o swoich przemyśleniach i tym, co zapisali 
w tabeli. Następnie wspólnie mają za zadanie 
zastanowienie się, jakie jeszcze cechy należałoby 
wpisać w odniesieniu do poszczególnych członków 
zespołu.

5 Następnie uczniowie wybierają w grupach 
jeden zawód jednego z uczniów. We wspólnej 

dyskusji dla wybranego zawodu wypełniają 
materiał pomocniczy 5.2 (Tabela „Ścieżka 
edukacyjna”), tj. zastanawiają się, jaka wiedza 
i umiejętności są potrzebne dla efektywnego 
wykonywania danego zawodu, jakie są niezbędne 
„kompetencje miękkie”, a także w jaki sposób 
można nabywać/wzbogacać te cechy.

6 Ostatnim elementem jest przygotowanie 
wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych 

grup na temat opracowanej ścieżki edukacyjnej 
dla jednej z osób w grupie.

zainteresowanie

kawa
możliwe zawody: 

barman, właściciel kawiarni, właściciel sklepu z kawą, kiper, podróżnik 
(do krajów produkujących kawę), dziennikarz, bloger, handlowiec, 

pracownik zakładu produkującego lub przetwarzającego kawę
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Czas trwania: 45 minut
Metoda: praca w grupach, dyskusja.
Materiały: 

• Papier i pisaki dla każdej z grupy.
• Wycinki z ogłoszeniami o pracę z prasy 

regionalnej lub wybranego internetowego 
portalu rekrutacyjnego.

• Tabela „Pracownik poszukiwany” 
(materiał pomocniczy 6.1).

Ćwiczenie 6
Regionalny rynek pracy

11

1 Rozpoczynając ćwiczenie scharakteryzuj 
pojęcie „rynek pracy”.

Rynek pracy jest miejscem, na którym 
spotykają się pracownicy oferujący świadczenie 
swojej pracy czy usługi siły roboczej 
z przedsiębiorstwami, które poszukują 
pracowników, aby wytwarzać towary i usługi.

Rynek pracy jako całość istnieje jedynie 
jako byt teoretyczny. W praktyce mamy do 
czynienia z wielką liczbą segmentów rynku 
pracy, charakteryzujących się konkretnymi 
potrzebami pracodawców i konkretnymi 
kompetencjami pracowników. 

Rynek pracy jest rynkiem podobnym do 
rynku jabłek, tutaj towarem są kompetencje 
kandydatów do pracy.

2 Przygotowując się do tego ćwiczenia wskazane 
jest zebranie dużej liczby ogłoszeń o pracę 

z regionalnego rynku pracy z lokalnych gazet i czasopism 
oraz Internetu (lub dostęp do Internetu w czasie zajęć, 
by uczniowie sami wyszukali oferty pracy na wybranym 
specjalistycznym portalu internetowym).

3 Przedstaw zadanie uczniom: ich rolą będzie 
zbadanie lokalnego i regionalnego rynku pracy 

na podstawie dostępnych danych. Podziel uczniów 
na kilka grup. Każda z nich powinna zgromadzić 
informacje o rynku pracy, wykorzystując poniższe 
źródła (wykorzystajcie co najmniej dwie poniższe 
propozycje), np.:

• Grupa nr 1 – ogłoszenia osób poszukujących 
pracy i pracodawców poszukujących 
pracowników zamieszczone w prasie.

• Grupa nr 2 – ogłoszenia zawarte na 
specjalistycznych portalach internetowych.

• Grupa nr 3 – wywiady z lokalnymi 
przedsiębiorcami (wymaga to wcześniejszego 
przygotowania się przez młodzież, można 
wykorzystać wizytę u lokalnego pracodawcy lub 
w oddziale banku).

• Grupa nr 4 – rozmowy z osobami pracującymi 
(rodzina, bliscy, znajomi – wymaga to 
wcześniejszego przygotowania się przez 
młodzież).

4 Każda z grup powinna mieć zgromadzone 
minimum 6 różnych ogłoszeń (najlepiej, 

jeśli to nie będą to stanowiska eksperckie lub 
menedżerskie, a raczej stanowiska, które mogą 
być objęte przez młodzież w początkowych latach 
funkcjonowania na rynku pracy.

5 Uczniowie mają za zadanie zebranie informacji, 
jakie stanowiska/zawody są poszukiwane na 

regionalnym rynku pracy, jakiej wiedzy i umiejętności 
oczekują od kandydatów do pracy pracodawcy. Ważna 
też, aby sprawdzić, jakie kompetencje społeczne 
(kompetencje „miękkie”, postawy) są oczekiwane 
przez pracodawców. Każda z grup ma za zadanie 
wypełnić materiał pomocniczy 6.1 (Tabela „Pracownik 
poszukiwany”). Następnie przedstawiciele grup 
omówią zebrane informacje na forum klasy.

6 Po wysłuchaniu wypowiedzi wspólnie zapiszcie 
na tablicy wnioski: Jakie stanowiska są obecnie 

poszukiwane na regionalnym rynku pracy? Czy 
dostrzegacie dominujące branże? Co brać pod uwagę, 
planując własną karierę edukacyjną i zawodową? 
W jaki sposób można zaprezentować się pracodawcy? 

7 Zwróć też uwagę uczniom, że sytuacja na rynku 
pracy staje się coraz bardziej dynamiczna. Aby 

odnieść sukces na rynku pracy, młodzież powinna 
w przyszłości starać się monitorować sytuację na 
rynku pracy.
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1 Na wstępie zwróć uwagę, że stosunkowo naj-
częstszą formą oceny kompetencji przez pra-

codawcę (poza analizą dokumentów aplikacyjnych) 
jest wywiad selekcyjny (rozmowa selekcyjna).

 
 
Celem przeprowadzenia rozmów selekcyjnych jest:

• uzyskanie informacji o karierze zawodowej 
kandydata do pracy i wyjaśnienie faktów 
(w tym braków i niejasności),

• diagnoza przydatności kandydata do konkret-
nego stanowiska i zadań,

• diagnoza wiedzy, umiejętności i predyspozycji 
zawodowych i psychologicznych kandydata,

• przedstawienie kandydatowi szczegółowych 
informacji o firmie, stanowisku itd. - tak, aby 
dać mu szansę podjęcia trafnej, świadomej 
decyzji (rozmowa selekcyjna jako proces 
obustronnego poznania się),

• zbudowanie w kandydacie przeświadczenia, 
że jego kandydatura została rzetelnie rozwa-
żona przez firmę. 
 

2 Opowiedz także, że wyróżniamy kilka grup 
pytań, których może spodziewać się kandydat:

• pytania dotyczące informacji ogólnych np. danych 
personalnych, wykształcenia, dokształcenia, po-
przedniego miejsca pracy, zdolność współpracy;

• pytania ukierunkowane na poznanie sposobu 
interpretacji określonych faktów np. pytanie 
o ocenę istniejących przepisów finansowych, 
regulujących działalność gospodarczą;

• pytania odnoszące się do poznania osobistych 
poglądów kandydata, np. pytanie o ulubiony 

rodzaj pracy, motywację do pracy i przyszłe cele 
zawodowe;

• pytania dotyczące wiedzy o firmie;

• pytania odnoszące się do poznania systemu 
wartości kandydata, np. pytanie: Co jest dla Pani/
Pana w życiu najważniejsze?

3 Podziel grupę na kilka zespołów. Powiedz, że 
każdy z zespołów wciela się w rolę pracodawcy 

i ma za zadanie opracować listę minimum 8-10 
pytań, które powinny być zadane w odniesieniu 
do konkretnego stanowiska. Rozdaj uczniom 
materiał pomocniczy 7.1 i wyznacz czas 10-15 minut 
na opracowanie pytań i przygotowanie się do 
wypowiedzi reprezentantów każdej z grup.

Zwróć uwagę, że pracodawca nie może zadawać 
pytań dotyczących religii, orientacji seksualnej, 
poglądów politycznych itp. - czyli tzw. pytań 
dyskryminacyjnych. Osoba rekrutowana do pracy 
może odmówić odpowiedzi na takie pytania.

4 Zadecyduj przygotowując się do zajęć, jakie 
stanowiska powinny być analizowane. Mogą 

to być stanowiska (zawody) wypracowane podczas 
ćwiczenia Od zainteresowań do zawodu, stanowiska 
zaczerpnięte z ogłoszeń z ćwiczenia „Regionalny 
rynek pracy” albo zupełnie nowe (na bazie wybranych 
ogłoszeń selekcyjnych).

5 Następnie każdy z reprezentantów grupy 
przedstawia nazwę stanowiska, nad którym 

pracował zespół i listę potencjalnych pytań do 
kandydata.

6 Po każdej z prezentacji zastanówcie się wspólnie, 
czy pytania zostały właściwie przygotowane 

oraz nad tym, jak należałoby na nie odpowiedzieć. 

7 Na zakończenie przekaż grupom materiał 
pomocniczy 7.2 i opowiedz krótko, jakie są 

grupy pytań, do których kandydat do pracy może się 
przygotować

Czas trwania: 60 minut
Metoda - praca w grupach, pogadanka
Materiały: 

• pisaki
• Arkusz pytań na wywiad z kandydatem do pracy 

(materiał pomocniczy 7.1)
• 100 uniwersalnych pytań, które mogą zostać 

zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
(materiał pomocniczy 7.2)

Ćwiczenie 7
Rozmawiamy z kandydatem 
do pracy
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MATERIAŁY POMOCNICZE 
Moduł I: Moja przedsiębiorczość

Ćwiczenie 3
Cechy osób przedsiębiorczych

Materiał pomocniczy 3.1
Osie oceny osób przedsiębiorczych

W poszczególne kwadraty wpisz 12 cech osób przedsiębiorczych, które uznaliście w klasie za najważniejsze.
Zastanów się i wpisz, jak oceniasz siebie w skali od 1 do 10 w kontekście zaproponowanych cech. 
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KUPUJĄCY

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych soczystych 
jabłek. Staraj się zapłacić jak najniższą cenę. 

Jeżeli zapłacisz więcej niż 9 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych soczystych 
jabłek. Staraj się zapłacić jak najniższą cenę. 

Jeżeli zapłacisz więcej niż 8 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych soczystych 
jabłek. Staraj się zapłacić jak najniższą cenę. 

Jeżeli zapłacisz więcej niż 7 zł - stracisz.

SPRZEDAWCA

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych 
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać najwyższą 

cenę. Jeżeli sprzedaż taniej niż za 10 zł - 
stracisz.

SPRZEDAWCA

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych 
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać najwyższą 

cenę. Jeżeli sprzedaż taniej niż za 9 zł - 
stracisz.

SPRZEDAWCA

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych 
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać najwyższą 

cenę. Jeżeli sprzedaż taniej niż za 8 zł - 
stracisz.

Materiał pomocniczy 4.1
Karty do gry

Ćwiczenie 4
Rynek jabłek

KUPUJĄCY

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych soczystych 
jabłek. Staraj się zapłacić jak najniższą cenę. 

Jeżeli zapłacisz więcej niż 6 zł - stracisz.

SPRZEDAWCA

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych 
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać najwyższą 

cenę. Jeżeli sprzedaż taniej niż za 7 zł - 
stracisz.
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KUPUJĄCY

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych soczystych 
jabłek. Staraj się zapłacić jak najniższą cenę. 

Jeżeli zapłacisz więcej niż 5 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych soczystych 
jabłek. Staraj się zapłacić jak najniższą cenę. 

Jeżeli zapłacisz więcej niż 4 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych soczystych 
jabłek. Staraj się zapłacić jak najniższą cenę. 

Jeżeli zapłacisz więcej niż 3 zł - stracisz.

KUPUJĄCY

Masz kupić 1 skrzynkę czerwonych soczystych 
jabłek. Staraj się zapłacić jak najniższą cenę. 

Jeżeli zapłacisz więcej niż 2 zł - stracisz. 

SPRZEDAWCA

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych 
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać 

najwyższą cenę. Jeżeli sprzedaż taniej niż za 
6 zł - stracisz. 

SPRZEDAWCA

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych 
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać najwyższą 

cenę. Jeżeli sprzedaż taniej niż za 5 zł - 
stracisz.

SPRZEDAWCA

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych 
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać najwyższą 

cenę. Jeżeli sprzedaż taniej niż za 4 zł - 
stracisz.

SPRZEDAWCA

Masz sprzedać 1 skrzynkę czerwonych 
soczystych jabłek. Staraj się uzyskać najwyższą 

cenę. Jeżeli sprzedaż taniej niż za 3 zł - 
stracisz.
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Materiał pomocniczy 4.2
Zbiorcza tabela transakcji

Cena w zł Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00



17

Materiał pomocniczy 4.3
Arkusze wyników gry

Arkusz wyników
SPRZEDAWCA

Imię i nazwisko:

Nr transakcji Cena na twojej karcie 
w zł Uzyskana cena Zyski Straty 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RAZEM
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Arkusz wyników
KUPUJĄCY

Imię i nazwisko:

Nr transakcji Cena na twojej karcie 
w zł Uzyskana cena Zyski Straty 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

RAZEM
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Materiał pomocniczy 5.1
Tabela „Od zainteresowań do zawodu”

Ćwiczenie 5
Od zainteresowań do zawodu

Przygotowując się do planowania kariery zawodowej, spróbuj uświadomić sobie własne zalety, zdolności 
i dotychczasowe osiągnięcia, ale i własne braki oraz ograniczenia. Przerysuj tabelę na dużą kartkę i wypełnij 
środkową rubrykę.

Następnie - po podziale uczestników zajęć na grupy – przekaż tabelę po kolei kolegom i koleżankom z grupy 
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara), aby mogli ją uzupełnić (prawa kolumna).

Imię Moja opinia Opinia moich koleżanek 
 i kolegów

Moje zainteresowania

Moje mocne strony – zalety, 
uzdolnienia, umiejętności 

Moje słabe strony

Jak mogę pokonywać moje 
słabe strony? 

W jakiej pracy lub zawodzie 
mógłbym wykorzystać 
moje zainteresowania 
i  umiejętności?
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Materiał pomocniczy 5.2
Tabela „Ścieżka edukacyjna”

Wybierz razem z członkami grupy jeden z zawodów jednego z członków grupy. Zastanówcie się, a następnie 
zapiszcie, jaką wiedzę, umiejętności i cechy osobowości powinna posiadać osoba, która chcą ten zawód 
wykonywać. Następnie wypisz działania, jakie należy podjąć, by zdobyć takie kompetencje.

Wybrany zawód

Wymagana wiedza Wymagane umiejętności Wymagane cechy osobowości

Jak je doskonalić?
W szkole (jakie przedmioty)? 

Poza szkołą (gdzie i w jaki sposób)?
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Materiał pomocniczy 6.1
Tabela „Pracownik poszukiwany”

Ćwiczenie 6
Regionalny rynek pracy

Macie za zadanie zebranie informacji, jakie stanowiska/zawody są poszukiwane na regionalnym rynku pracy, 
jakiej wiedzy i umiejętności oczekują od kandydatów do pracy pracodawcy. Ważna też, aby sprawdzić, jakie 
kompetencje społeczne (kompetencje „miękkie”, postawy) są oczekiwane przez pracodawców. Na podstawie 
ogłoszeń związanych z poszukiwaniem pracownika na regionalnym rynku pracy uzupełnij poniższe tabele.

Stanowisko 1

Branża

Pożądana wiedza

Pożądane umiejętności

Pożądane kompetencje 
„miękkie”

Stanowisko 2

Branża

Pożądana wiedza

Pożądane umiejętności

Pożądane kompetencje 
„miękkie”
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Stanowisko 4

Branża

Pożądana wiedza

Pożądane umiejętności

Pożądane kompetencje 
„miękkie”

Stanowisko 5

Branża

Pożądana wiedza

Pożądane umiejętności

Pożądane kompetencje 
„miękkie”

Stanowisko 3

Branża

Pożądana wiedza

Pożądane umiejętności

Pożądane kompetencje 
„miękkie”
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Stanowisko 6

Branża

Pożądana wiedza

Pożądane umiejętności

Pożądane kompetencje 
„miękkie”
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Materiał pomocniczy 7.1
Arkusz pytań na wywiad z kandydatem do pracy

Ćwiczenie 7
Rozmawiamy z kandydatem do pracy

Przygotowujesz się jako pracodawca do rozmowy z kandydatem starającym się o pracę na stanowisku w Twojej 
firmie. Postanawiasz się jak najlepiej przygotować do tego wywiadu. Zastanów się wspólnie z koleżankami 
i kolegami z grupy, jakie pytania należałoby zadać w odniesieniu do tego stanowiska pracy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Materiał pomocniczy 7.2
100 uniwersalnych pytań, które mogą zostać zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej może paść wiele różnych pytań, ponieważ każdy z przeprowadzających rozmowę 
jest inny. Warto jednak być przygotowanym, chociaż na odpowiedź na część z nich, bowiem jest pula pytań, które 
są wykorzystywane podczas wywiadów selekcyjnych stosunkowo częściej. Czy chcesz być przygotowany na te 
pytania? Wierzymy, że tak. W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie listę 100 najczęściej zadawanych pytań.

Pytania podstawowe:
• Powiedz mi coś o sobie.
• Jakie są Twoje mocne strony?
• Jakie są Twoje słabe strony?
• Dlaczego chcesz pracować na tym stanowisku?
• Co chciałbyś robić za 5 lat?
• Jaka byłaby dla Ciebie idealna firma?
• Dlaczego zdecydowałeś się odpowiedzieć na naszą ofertę pracy?
• Dlaczego powinniśmy Cię zatrudnić?
• Co lubiłeś najbardziej w swojej poprzedniej pracy?
• Która praca była dla Ciebie najbardziej satysfakcjonująca?
• Co możesz dla nas zrobić, a czego nie mogą inni kandydaci?
• Jaki był Twój zakres obowiązków na ostatnim stanowisku?
• Dlaczego opuściłeś poprzednie miejsce pracy?
• Co wiesz o naszej branży?
• Co wiesz o naszej firmie?
• Czy jesteś gotowy się przeprowadzić?
• Czy masz jakieś pytania?

Wywiad:
• Jaki projekt ostatnio realizowałeś? Jakie były wyniki?
• Czy miałeś poczucie, że przekraczałeś zakres swoich obowiązków? Podaj przykład.
• Czy możesz podać przykłady, kiedy Twoja praca była krytykowana?
• Czy pracowałeś w zespole, w którym ktoś był obciążeniem dla innych? Jak sobie z tym poradziłeś?
• Czy musiałeś kiedyś skrytykować czyjąś pracę? Jak sobie z tym poradziłeś?
• Jaka jest Twoja największa porażka? Czego Cię nauczyła?
• Co Cię irytuje w innych ludziach i jak sobie z tym radzisz?
• Jeśli Twój szef poprosi Cię o zrobienie czegoś, z czym się nie zgadzasz, jak zareagujesz?
• Jaki etap w Twoim życiu był dla Ciebie najtrudniejszy? Jak sobie poradziłeś?
• Podaj przykład źle wykonanego zadania. Jak sobie poradziłeś?
• Opowiedz mi o sytuacjach konfliktowych w miejscu pracy.
• Jeśli dowiedziałbyś się, że Twoja firma działa niezgodnie z prawem, to, co byś zrobił?
• Jakie zadania były dla Ciebie za trudne? Jak sobie poradziłeś?
• Jaka decyzja była dla Ciebie najtrudniejsza w ciągu ostatnich 2 lat? Jak doszedłeś do tej decyzji?
• Opisz, jak zachowałbyś się w sytuacji, kiedy wiele zadań byłoby do wykonania tego samego dnia, jednak 

wiedziałbyś, że wykonanie wszystkiego nie jest możliwe.

Pytania o wynagrodzenie:
• Jakie są Twoje oczekiwania finansowe?
• Gdybyś otrzymał proponowane wynagrodzenie, ale pod warunkiem napisania zakresu obowiązków, co byś zrobił?

Pytania o rozwój kariery:
• Czego szukasz, jeśli chodzi o rozwój kariery zawodowej?
• Co zrobisz, aby udoskonalić swoje umiejętności zawodowe?
• Jakie cele postawiłbyś sobie, gdybyś dostał tę pracę?
• Gdybym zwrócił się do Twojego ostatniego przełożonego z pytaniem, jakie szkolenia by zaproponował, jak 

myślisz, co by odpowiedział?

Pytania dotyczące rozpoczęcia pracy:
• Jak szybko zbudujesz swoją wiarygodność w zespole?
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• Jak długo potrwa okres, po którym zobaczymy rezultaty Twojej pracy?
• Jak wyobrażasz sobie siebie w pracy przez pierwszych 30 dni?
• Jeśli dostaniesz tę pracę, jaką strategię obierzesz przez pierwsze 90 dni?

Więcej na Twój temat:
• Jak opiszesz swój styl pracy?
• Jaka byłaby dla Ciebie idealna sytuacja w pracy?
• Czego oczekujesz, jeśli chodzi o warunki pracy, kulturę organizacyjną firmy?
• Podaj pomysły, które chciałbyś wdrożyć w życie.
• Jakich narzędzi i technik używasz w organizacji swojej pracy?
• Jeśli miałbyś wybrać jeden opis swojej osoby to, który byś wybrał – osobę skupioną na szczegółach, czy 

raczej na szerszej perspektywie?
• Opowiedz mi o osiągnięciach, z których jesteś dumny.
• Kto był Twoim ulubionym menadżerem i dlaczego?
• Co myślisz o swoim poprzednim szefie?
• Czy spotkałeś w swoim zawodowym życiu osobę, którą naprawdę cenisz?
• Z jakimi ludźmi najlepiej Ci się pracuje i dlaczego?
• Z czego jesteś naprawdę dumny?
• Co lubisz robić?
• Jakie są Twoje długoterminowe marzenia?
• Kim chciałbyś zostać?
• Jaka jest Twoja osobista misja?
• Jakie pozytywne rzeczy mógłby o Tobie powiedzieć ostatni szef?
• Jakie 3 cechy wymieniliby Twoi przyjaciele, aby Cię opisać?
• Jakich pozytywnych cech Ci brak? Wymień 3.
• Jeśli szukałbyś kogoś na to stanowisko, jakich cech szukałbyś u kandydatów?
• Wymień 5 słów, które opisują Twój charakter.
• Kto wywarł największy wpływ na Twoje życie zawodowe? I jak?
• Jakie są Twoje największe obawy?
• Czego najbardziej żałujesz i dlaczego?
• Czego nauczyłeś się w szkole? Co było dla Ciebie najważniejsze?
• Dlaczego wybrałeś tę szkołę?
• Czego będzie Ci brakowało z Twojej poprzedniej pracy?
• Co myślisz o odpowiedzi „nie” na pytanie?
• Jakbyś się czuł pracując dla osoby, która potrafi mniej niż Ty?
• Powiedz mi jedną rzecz o sobie, której nie powinienem wiedzieć.
• Powiedz mi, jaka jest różnica między dobrym a wyjątkowym.
• Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, ale jeśli teraz mógłbyś być gdzieś na świecie, to gdzie byś był?
• Jaką książkę ostatnio czytałeś?
• Jakie magazyny prenumerujesz?
• Jaki najlepszy film widziałeś w ciągu ostatniego roku?
• Co byś zrobił, gdybyś wygrał na loterii?
• Kim są Twoi bohaterowie?
• Co lubisz robić dla zabawy?
• Co robisz w wolnym czasie?
• Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z dzieciństwa?

Pytania na inteligencję:
• Ile razy dziennie wskazówki zegara pokrywają się?
• Jak zważyłbyś samolot bez wagi?
• Wymień 10 sposobów wykorzystania ołówka, innych niż pisanie.
• Sprzedaj mi ołówek.
• Jeśli byłbyś zwierzęciem to jakim?
• Dlaczego piłka tenisowa pokryta jest meszkiem?
• Jeśli mógłbyś wybrać supermoc to jaką i dlaczego?
• Jeśli mógłbyś pozbyć się któregoś z województw to, które by to było?
• Z zamkniętymi oczami powiedz mi krok po kroku, jak zawiązałbyś moje buty.

Źródło: http://poradnik-kariery.monsterpolska.pl/rozmowa-kwalifikacyjna/pytania-na-rozmowie-
kwalifikacyjnej/100-pytan-na-rozmowie/article.aspx
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