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Moja firma

Pomysł na biznes w lokalnej społeczności
Czas trwania: 45 minut

MODUŁ III

Przedsiębiorcza gmina – prawda czy fałsz?

Pomysł na biznes – czy to możliwe?

Czas trwania: 60 minut

Czas trwania: 45 minut

Specjalista ds. ulepszania świata
Czas trwania: 45 minut

Zabawki, czyli o tym, jak firmy osiągają zysk

Fabryka książek

Czas trwania: 90 minut

Czas trwania: 75 minut

1
Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej
Czas trwania: 30

2

3

4

5

6

7

8

9

Model biznesowy przedsięwzięcia w lokalnej społeczności
Czas trwania: 210 minut

Wizyta u przedsiębiorcy
Czas trwania: 180 minut



Ćwiczenie 1
PLUSY I MINUSY PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Czas trwania: 30 minut

Metoda: metoda „za i „przeciw”

Materiały:
• Kartki papieru, pisaki.
• Instrukcja dla uczestników (materiał pomocniczy 1.1).

64

1 Podziel uczestników na kilkuosobowe zespoły. Poleć, aby pracując w grupach uczniowie zebrali jak 
najwięcej argumentów „za” i „przeciw” prowadzeniu własnej firmy. Wyjaśnij młodzieży, że taki sposób 

porządkowania wiedzy ułatwia podjęcie decyzji. Czasem służy do rozważenia sytuacji bez dokonywania 
wyboru. Umożliwia rozpatrywanie problemu z dwóch różnych punktów widzenia.

2 Rozdaj uczniom materiał pomocniczy 1.1. Uczniowie w grupach prowadzą dyskusję i przygotowują 
argumenty „za” i „przeciw” prowadzeniu biznesu. Zapisują argumenty w odpowiednich 

kolumnach tabeli.

3 Poproś, aby przedstawiciele grup zaprezentowali zgromadzone argumenty. Zwróć uwagę, czy 
wśród zalet prowadzenia własnego biznesu znalazły się: niezależność, możliwość samorealizacji, 

satysfakcja, pewność zatrudnienia, zysk dla właściciela, poprawa sytuacji finansowej itp. Do wad własnego 
biznesu można zaliczyć: nieustanne ryzyko, odpowiedzialność, nienormowany czas pracy, dodatkowe 
obowiązki prawno-administracyjne, nieregularność dochodów.



Ćwiczenie 2
Fabryka książek

Gra stanowi adaptację symulacji „Kupując więcej lub zużywając mniej”, National Council on Economic 
Education, Wydawnictwa CODN, Warszawa 2004.

Czas trwania: 75 minut
Metoda: gra decyzyjna
Materiały: 

• Duża ilość papieru (może być makulatura), duża liczba spinaczy biurowych i długopisów, kredki, nożyczki, 
temperówka, linijki i inne materiał biurowe.

• Tabela do obliczania kosztów produkcji (materiał pomocniczy 2.1).
• Tabela wyników produkcji firm – wydawnictw (materiał pomocniczy 2.2).

1 Podziel grupę na 4-5 osobowe podgrupy. 
Poinformuj uczniów, że każda firma będzie 

produkować książki. Każda podgrupa powinna 
wybrać nazwę dla swojej firmy - wydawnictwa. 
Uczniowie w ciągu trzech minut mają wykonać tyle 
książek, ile tylko jest możliwe. Kontroler jakości 
(nauczyciel prowadzący zajęcia lub w późniejszych 
rundach uczniowie) sprawdzi każdą książkę, zanim 
zostanie zaliczona jako produkt końcowy. Tylko 
te książki będą liczone, które uzyskają aprobatę 
kontrolera.

2 Zademonstruj, w jaki sposób złożyć 
książkę. Przedrzyj kartkę papieru na 

połowę, złóż połówki razem i przedrzyj je 
ponownie na dwie części, tak aby otrzymać cztery 
kawałki. Złóż znowu cztery kawałki razem i zegnij 
je w połowie, tak aby powstała 16-stronicowa 
książka (okładka przednia, 14 stron, okładka 
tylna). Umieść spinacz w lewym, górnym rogu, 
tak aby spiąć całą książkę. Napisz słowo „TYTUŁ” 
na przedniej okładce. Napisz nazwę spółki na 
tylnej okładce. Ponumeruj wewnętrzne strony 
w dolnym zewnętrznym rogu (poczynając od 2 
i kończąc na 15). To jest właśnie produkt końcowy. 
Każdej z grup wręcz jedną kartkę papieru, spinacz 
i długopis. Pozwól uczniom wykonać próbą 
książkę. Spytaj, czy jest jasne dla wszystkich, jak 
ma wyglądać książka.

3 Rozdaj papier i spinacze grupom. Rozdaj 
również tabelę do obliczania kosztów 

produkcji (materiał pomocniczy 2.1). Na przykładzie 
wytłumacz, w jaki sposób należy notować dane. 
Poproś o uporządkowanie ławek ze wszystkich 
rzeczy poza materiałem zadaniowym: papierem, 
spinaczami i jednym długopisem na grupę.

4 Rozpocznij przygotowania do pierwszej rundy. 
Zaznacz, że jeden długopis służyć będzie całej 

grupie (jednej firmie). Każdy uczeń musi pracować 
samodzielnie przy wykonaniu całej książki. Nie może 
być żadnego podziału pracy. Powiedz, że uczniowie 
będą mieli trzy minuty na wyprodukowanie książek 
możliwie najlepszej jakości.

5 Pozwól uczniom zacząć i upływ 3 minut. 
Po 3 minutach powiedz o zakończeniu 

produkcji książek. Oceń jakość wykonania książek, 
tj. odpowiednią wielkość i liczbę stron, jakość 
poszczególnych kartek, numerację stron, zapisy na 
przedniej (słowo „TYTUŁ”) i tylnej okładce (nazwa 
wydawnictwa). Po ocenieniu książek i decyzji, ile 
książek zostało wykonanych poprawnie, poproś 
o zapisanie wyników grupy: liczby książek, liczby 
zużytych materiałów, liczby pracowników i ich 
wynagrodzenia, poczynionych inwestycji itd. zgodnie 
z informacjami zawartymi w diagramie do obliczania 
kosztów produkcji. Poproś, by uczniowie dokonali 
wszystkich obliczeń dotyczących pierwszej rundy, 
a następnie sprawdź poprawność obliczeń. Poproś 
uczniów, aby podali liczbę poprawnie wykonanych 
książek i średni koszt wytworzenia jednej książki. 
Wpisz wyniki poszczególnych grup na tablicy zgodnie 
z tabelą zamieszczoną w materiale pomocniczym 2.2.

6 W drugiej rundzie pozwól uczniom wprowadzić 
podział pracy - niech uczniowie rozłożą 

produkcję książki na pewne etapy i wyznaczą 
konkretne osoby do realizacji tych etapów. Daj 
uczniom czas na zorganizowanie produkcji. Nadal 
w każdej grupie jest tylko jeden długopis. Po 3 
minutach zakończ produkcję książek, oceń jakość 
produkcji książek, następnie poproś o analizę 
wyników. Ponownie zapisz wyniki grup na tablicy. 
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7 W trzeciej rundzie pozwól zakupić każdej 
spółce tyle długopisów, ile ich zdaniem 

potrzebują. Zaznacz, że cena długopisu wynosi 
2 zł. Możesz także zaproponować do sprzedaży 
inne środki produkcji, np. kredki po 1,50 zł za 
sztukę (tańsze niż długopisy, ponieważ pisze się 
nimi nieco trudniej i istnieje ryzyko złamania 
– nie mów tego uczniom; jest to analogia do 
rynku, kiedy można kupić półprodukty tańsze, 
ale niższej jakości; być może uczniowie sami to 
zauważą w trakcie gry), nożyczki po 3-4 złote 
za sztukę i inne materiały biurowe, do których 
masz dostęp, a mogą pomóc w produkcji książek. 
Możesz zaoferować także rzeczy mniej przydane 
(np. linijkę), aby przy okazji późniejszego 
omawiania ćwiczenia wytłumaczyć, że nie każda 
inwestycja jest trafna. Powtórz te same działania 
– zostaw 3 minuty na produkcję książek. Po 
zakończeniu rundy znów grupy liczą i zapisują 
wyniki produkcji. Zapisz je na tablicy.

8 W czwartej rundzie pozwól firmom - 
wydawnictwom, jeśli uznają za potrzebne, 

zwolnić zbędnych pracowników. Pozwól zwolnionym 
pracownikom (jeśli będzie takie zainteresowanie) 
utworzyć własną firmę. Zapytaj uczniów, czy są 
zainteresowani kupnem lub sprzedażą środków 
produkcji. Powtórz proces produkcji książek.

9 W piątej rundzie nałóż ograniczenia 
na pracowników. Wybrany pracownik 

z każdej grupy może być poproszony o zrobienie 
przerwy na odpoczynek –  to analogia zwolnienia 
lekarskiego L4 w realnej firmie (zatrzymaj 
wybranego ucznia – pracownika na np. 30 
sekund), może też w fabryce rozpocząć się strajk 
(zatrzymaj wybranego ucznia – pracownika na 
np. 30 sekund). Znów powtórz produkcję książek. 
Po zakończeniu rundy znów grupy liczą i zapisują 
wyniki.

10 Omów wyniki zapisywane w diagramie 
zadając poniższe pytania:

• Jaki wpływ na wydajność miał podział pracy 
wyprowadzony w rundzie II? (Podział pracy 
powinien zwiększyć produktywność.)

• Co sprawia ci większą przyjemność: wykonywanie 
całej książki samodzielnie czy wykonanie tylko 
części pracy?

• Jaki wpływ na produktywność (liczba wyproduko-
wanych książek) miała inwestycja polegająca na 
zakupie dodatkowych środków produkcji w rundzie 
III i kolejnych? (Przemyślana inwestycja w środki 
produkcji powinna podwyższać produktywność.)

• Jaki wpływ na koszty przeciętne miał wzrost pro-
duktywności? (Obniżył koszty przeciętne.)

• Jakie nowe koszty pojawiły się, gdy próbowano 
zwiększyć produktywność? (Inwestycje, np. zakup 
dodatkowych długopisów zwiększyły koszty.)

• Dlaczego wzrost produktywności jest taki ważny? 
(Pozwala społeczeństwu uzyskać więcej dóbr 
i usług przy pomocy ograniczonych zasobów).

• Jakie mogą być sposoby zwiększenia 
produktywności? (Wprowadzenie podziału pracy, 
inwestycje kapitałowe oraz inwestycje w kapitał 
ludzki, np. lepsze wyszkolenie pracowników, 
zwolnienie zbędnych pracowników.)

11 Kończąc grę ustal, kto został zwycięzcą. 
Wygrywa przedsiębiorstwo, które wytwo-

rzyło jak najwięcej książek - jak najtaniej. Podkreśl, 
że uczestnicy gry mogli doświadczyć, jak ważne dla 
osiągnięcia sukcesu są umiejętności, doświadczenie, 
pomysłowość, kreatywność pracowników i  umiejęt-
ność współpracy w zespole.

Dobre praktyki -  ćwiczenie 2:

Sprawdź, czy przed rozpoczęciem kolejnych rund na 
stołach jest porządek i leżą tam jedynie materiały 
niezbędne do produkcji książek (tylko te, które w danej 
rundzie są potrzebne).

Sprzątaj na bieżąco wyprodukowane książki i inne 
materiały zużyte w poszczególnych rudach oraz pilnuj, by 
grupy nie oszukiwały (nie zostawiały części produkcji do 
kolejnych rund, nie chowały zużytych kartek, z których 
nie zdążyli wyprodukować książek itp.).

Dbaj o sprawiedliwość oceny. Zaangażuj w późniejszych 
rundach uczniów do oceny jakości produkcji u 
konkurencji i szczególnie wtedy zwróć uwagę na zasady 
oceniania.

Dobre praktyki - ćwiczenie 3:

Przygotuj z wyprzedzeniem różne materiały, które mogą 
być wykorzystane do produkcji zabawek. 

Grupa powinna być podzielona na minimum 3, a najlepiej 
więcej (mniej licznych) zespołów, aby zaobserwować 
zjawisko konkurencji i rynkowy mechanizm popytu 
i podaży.

Zespoły przygotowują z materiałów ,,prawdziwe” 
prototypy zabawek do zaprezentowania i sprzedania.

Opracuj własną tabelę z cenami zasobów produkcji 
(w zależności od posiadanych materiałów).

Przed rozpoczęciem produkcji upewnij się, czy uczniowie 
rozumieją ideę koszów produkcji oraz rozumieją sposób 
obliczania kosztów produkcji.
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Gra dydaktyczna jest adaptacją gry zamieszczonej 
w publikacji „Master Curriculum Guide in Economics: 
Teaching Strategies 5-6” Copyright by National 
Council on Economic Education, New York 1996.

Czas trwania: 90 minut
Metoda: gra decyzyjna
Materiały: 

• Zestaw zasobów do produkcji lalki dla każdej grupy.
• Tabela kosztów zasobów produkcyjnych (materiał 

pomocniczy 3.1).
• Tabela kosztów produkcji (materiał pomocniczy 3.2).
• Tabela wyników firm – producentów zabawek 

(materiał pomocniczy 3.3).
• Zysk czy strata? - przykłady obliczeń (materiał 

pomocniczy 3.4).
• Zysk czy strata? Wynik firmy – producenta 

zabawek (Materiał pomocniczy 3.5).

Ćwiczenie 3
Zabawki, czyli o tym, jak firmy 
osiągają zysk

1 Podziel grupę na 3-5 osobowe zespoły. Każdy 
z nich będzie firmą działającą na rynku zabawek. 

Zadaniem firmy jest wyprodukowanie prototypu 
nowej, atrakcyjnej zabawki i zaprezentowanie jej 
potencjalnym klientom, którzy na nią zgłoszą popyt.

2 Rozdaj grupom materiał „Tabela kosztów 
zasobów produkcyjnych” (materiał pomocniczy 

3.1) oraz torby z zasobami. Wyjaśnij, że zadaniem grup 
jest wyprodukowanie z posiadanych przedmiotów 
zabawki. Zaznacz, że wykorzystanie przy produkcji 
zasobów pociągnie za sobą ściśle określone koszty. 
Ceny zasobów są podane w tabeli, poproś, aby 
uczniowie zapoznali się z nimi i zdecydowali, których 
zasobów użyją. Powiedz, że grupy będą wytwarzać 
prototyp w czasie 25 minut. Następnie produkt każdej 
grupy zostanie sprzedany za 5 zł – będzie to cena 
zabawki, jednakowa dla wszystkich grup. Podkreśl, że 
należy tak skalkulować koszty produkcji, by firma mogła 
osiągnąć maksymalny zysk, a równocześnie zaoferować 
taki produkt, który zdobędzie uznanie klientów.

3 Rozdaj grupom materiał „Tabela kosztów 
produkcji” (materiał pomocniczy 3.2) i poproś 

o zapisanie w tabeli kosztów zużycia poszczególnych 
zasobów. Wyjaśnij, w jaki sposób dokonać zapisów.

4 Ogłoś rozpoczęcie procesu produkcji. Uczniowie 
powinni podjąć decyzję, co wyprodukować, 

jakich użyć zasobów, jak zminimalizować koszty 
produkcji. Muszą też zdecydować, kto i jak 
zaprezentuje zabawkę na forum klasy. Powinni też 
wymyślić nazwę tworzonej zabawki.

5 Po zakończeniu produkcji uczniowie mają 
przedstawić, jak najbardziej atrakcyjną 

reklamę swojej zabawki; firmy prezentują wykona-
ny prototyp, wyjaśniają w jaki sposób działa, do 
czego służy. Możesz wprowadzić limit czasowy 
prezentacji.

6 Następnie poinformuj uczniów, że każdy 
uczeń odegra rolę konsumenta, dysponują-

cego kwotą 5 zł, które może wydać na zakup jed-
nej z zaprezentowanych zabawek. Zaznacz, że nie 
można zamawiać produktów własnej firmy. Cena 
sprzedaży każdej zabawki to 5 zł, jak zaznaczono 
wcześniej. Umieść na tablicy tabelę wyników firm 
– producentów zabawek (materiał pomocniczy 
3.3) i zapisz nazwy wykonanych w klasie produk-
tów. Następnie zapytaj, ile osób w klasie chciało-
by zamówić poszczególne zabawki (jest to popyt). 
Wielkość popytu na dany produkt wpisz do drugiej 
kolumny tabeli.

7 Zaprezentuj sposób obliczenia wyników 
finansowych form na podstawie materiału 

pomocniczego 3.4. Poproś przedstawicieli firm 
o wypełnienie formularza „Zysk czy strata? 
Wynik firmy – producenta zabawek” (materiał 
pomocniczy 3.5) i podanie spodziewanych 
przychodów całkowitych, kosztów całkowitych 
i zysku (lub straty), który zostanie osiągnięty po 
zrealizowaniu zamówień zgłoszonych uprzednio 
przez konsumentów.

8 Po uzupełnieniu danych w zestawieniu 
na tablicy ogłoś zwycięzców gry – firmę, 

która osiągnęła najwyższy zysk. Poproś uczniów 
o omówienie przebiegu gry. Wspólnie zdefiniujcie 
podstawowe pojęcia: zysku, przychodów i kosztów 
produkcji.

9 Przedyskutujcie  
odpowiedzi na pytania:

• Jakie rodzaje zasobów muszą zostać użyte 
w procesie produkcji?

• Jakie decyzje musi podjąć producent?
• Dlaczego producent powinien zwracać 

szczególną uwagę na wybór zasobów, które 
będzie kupował?

• Co to jest zysk?
• Dlaczego osiągnięcie zysku jest tak ważne dla 

producenta?
• W jakich warunkach firma maksymalizuje zysk?
• Dlaczego niektóre firmy ponoszą straty?
• Dlaczego niektóre firmy w ogóle nie są w stanie 

sprzedać swoich produktów?
• Co dzieje się z firmą, której produktów nikt nie 

chce kupować?
• Jak ty, grając rolę konsumenta, podejmowałeś 

decyzje o zakupie zabawki? Czym się 
kierowałeś?
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Czas trwania: 45 minut

Metoda: praca w grupie, burza mózgów

Materiały:
• Pisaki
• Kreatywne gdybanie (materiał pomocniczy 4.1).
• Metoda kruszenia (materiał pomocniczy 4.2).
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Ćwiczenie 4 
Specjalista ds. ulepszania świata

1 Powiedz uczniom, że w ramach tego ćwiczenia 
będą ulepszać świat – dzięki ich pomysłowo-

ści spróbujecie wspólnie poprawić sposób działania 
wybranych przedmiotów, ich jakość itd. Zaczniecie od 
ćwiczenia „na rozgrzewkę” pt. „Kreatywne gdybanie”.

2 Wytłumacz, że będziesz podchodzić do po-
szczególnych uczniów i zadasz dość abstrak-

cyjne pytanie, a ich zadaniem będzie odpowiedź na 
nie. Odpowiedź ta nie musi być logiczna, uczniowie 
mogą sobie pozwolić na odrobinę „szaleństwa”, 
mogą sięgnąć do swoich pokładów kreatywności. Li-
stę pytań zawiera materiał pomocniczy 4.1. Możesz 
też stworzyć własną listę pytań.

3 Zwróć w trakcie ćwiczenia uwagę na to, że 
niektóre z pomysłów uczniów mogą stano-

wić fundament do prowadzenia działalności go-
spodarczej. Przykładowo: na pytanie „Co by było, 
gdyby zakazano używania serwisu społecznościo-
wego Facebook w naszym kraju?” mogą pojawić 
się odpowiedzi: „Ludzie chodziliby smutni i trzeba 
by stworzyć firmę szkoleniową, jak poprawić rela-
cje międzyludzkie”, „Otworzyłabym kawiarnię, aby 
ludzie spotykali się w świecie realnym”, „Stworzył-
bym nową aplikację”. Chwal uczniów za pomysły 
realne, jak i abstrakcyjne. Po ćwiczeniu poproś o 
informację zwrotną od uczniów.

4 W dalszej części ćwiczenia uczniowie będą 
ulepszać właściwości wybranych towarów lub 

zwiększać jakość usług. Podaj przykład: zadaj pyta-
nie „Jak można ulepszyć talerz?”. Wspólnie wymyśl-
cie listę ulepszeń talerza. Może on być: nietłukący, 

z miernikiem kalorii potraw, uniemożliwiający ślizga-
nie się potrawy, w kolorach ułatwiających trawienie.

5 Podziel uczniów na trzy-pięć zespołów. Po-
dejdź do każdej z grup i podaj, jakie dobro/

usługę mają ulepszyć. Uczniowie mają pracować na 
zasadach „burzy mózgów” i wygenerować, jak naj-
więcej pomysłów usprawnień. Przykładowa lista 
dóbr i usług poniżej:

• autobus podmiejski
• rower
• wędka
• sposób uczenia matematyki
• kran z wodą
• sól
• wesele
• muzeum

6 Po kilku minutach pracy przekaż każdej z grup 
materiał pomocniczy 4.2. To zestaw ponad stu 

pytań, które mogą pomóc w wygenerowaniu no-
wych pomysłów. Uczniowie mogą skorzystać z tego 
materiału w celu zwiększenia liczby usprawnień.

7 Następnie uczniowie mają za zadanie przed-
stawić na forum wyniki pracy poszczególnych 

grup. Na bieżąco komentuj, a następnie podsumowuj 
prace poszczególnych grup. Zwróć uwagę w szcze-
gólności na te pomysły, które są możliwe do adapta-
cji w świecie realnym – na ich bazie może powstać 
pomysł na biznes. Pochwal także pomysły abstrak-
cyjne i zwróć uwagę, że pomysłowość i kreatywność 
mogą być motorem do tworzenia innowacji.



Ćwiczenie 5
POMYSŁ NA BIZNES – CZY TO MOŻLIWE?

1 Podziel uczniów na kilka grup. Opowiedz, 
że wcielą się dziś w rolę adwokatów 

reprezentujących swojego klienta. Zwróć uwagę, 
czym na co dzień zajmują się adwokaci (sprawy 
karne, sprawy cywilne itd.). Każda z grup reprezentuje 
doskonałą, znaną w powiecie kancelarię prawną, 
która jest zwykle w stanie obronić każdego 
swojego klienta – nawet wówczas, gdy wiedzą, że 
klient ten popełnił jakieś wykroczenie. Tym razem 
zadanie będzie nieco inne. Ich klient będzie nieco 
ekscentryczny, zwróci się do adwokatów z prośbą 
o pomoc w przekonaniu inwestorów do inwestycji 
w niecodzienny pomysł. W zamian za to kancelaria 
dostanie prowizję od zdobytych środków – ważne 
jest więc, aby jak najlepiej się przygotować.

2 Rozdaj uczniom materiał pomocniczy 5.1 
i poproś, by zapoznali się z tekstem. Przydziel 

dyskretnie każdej z grup jej zadanie (tj. jaki jest pomysł 
na biznes ich klienta). Wcześniej przygotuj pomysły 
(z wykorzystaniem Internetu lub czasopism), które na 
pierwszy rzut oka mogą wydawać się niemożliwe do 
zrealizowania, a okazują się w praktyce gospodarczej 
pomysłami dochodowymi. Może znajdziesz takie 
pomysły w lokalnej społeczności. Nie mów uczniom, 
że te firmy funkcjonują naprawdę. 

Czas trwania: 45 minut
Metoda: praca w grupie, symulacja, praca 
z wykorzystaniem Internetu 

Materiały: 
• Pisaki
• Adwokat kreatywnego przedsiębiorcy (materiał 

pomocniczy 5.1 i materiał pomocniczy 5.2).

Oto kilka z przykładów działalności 
biznesowych, które możesz wykorzystać  
(z pozoru mało prawdopodobnych):

• produkcja i sprzedaż kolczyków z betonu,
• produkcja i sprzedaż artykułów 

wyposażenia wnętrz ze zniszczonych części 
samochodowych (np. stoliki, kanapy, zegary),

• produkcja i sprzedaż lamp z bębnów 
zniszczonych pralek automatycznych,

• produkcja i sprzedaż torebek z klocków lego,
• produkcja i sprzedaż rowerów z bambusa.

Znajdź wycinki z gazet, strony internetowe 
firm itd., które zajmują się taką nietypową 
działalnością biznesową, by w dalszej części 
ćwiczenia pokazać uczniom, że takie firmy 
istnieją naprawdę.

3 Poproś uczniów, by w tym ćwiczeniu 
nie korzystali z Internetu (poprzez 

telefon komórkowy, komputer itp.). Zwróć 
uwagę, by uczniowie podczas pracy w grupach 
starali się znaleźć jak najwięcej argumentów 
przemawiających za tym, że warto zainwestować 
w innowacyjny pomysł na biznes. Im więcej 
wygenerowanych pomysłów, tym szansa na 
sukces, tj. pozyskanie inwestora, będzie większa. 

4 Następnie rozdaj materiał pomocniczy 
5.2 i poproś, aby uczniowie przygotowali 

się do wystąpienia przed potencjalnymi 
inwestorami. Grupa ma zadecydować, czy 
trzyminutową prezentację wygłosi jeden, czy 
kilku przedstawicieli grupy. Celem prezentacji 
ma być przekonanie inwestorów do wyłożenia 
środków finansowych na realizację pomysłu.

5 Po każdym z wystąpień przeprowadź krótką 
dyskusję, które z argumentów wydają się 

najlepsze i czy zaprezentowany pomysł na biznes 
jest możliwy do realizacji.

6 rezentacji pokaż (ekran komputera, rzutnik, 
wydruki wybranych stron internetowych 

lub wycinki z gazet) przykłady realnych firm 
(które zajmują się działalnością związaną 
z prezentacjami), które funkcjonują na rynku – choć 
na pierwszy rzut oka pomysł biznesowy wydaje 
się niemożliwy do realizacji. Celem ćwiczenia ma 
być pokazanie, że w każdej społeczności i w wielu 
osobach można odnaleźć przedsiębiorcę. Czasem 
pomysły wydające się niemożliwe do realizacji 
mogą przynieść dochód. To dobry pomysł jest 
zwykle pierwszym krokiem do sukcesu.

69



70

1 Powiedz uczniom, że ich zadaniem będzie 
identyfikacja otoczenia szkoły, tj. obszaru 

gminy, pod względem ilości i rodzaju prowadzonych 
działalności biznesowych. Świadomość otoczenia 
gospodarczego szkoły pomoże w pracy nad kolej-
nymi ćwiczeniami. Podkreśl, że ćwiczenie to stanowi 
swoisty fundament dla dalszych działań przewidzia-
nych do realizacji także w II semestrze (praca kon-
kursowa).

2 Na wstępie poproś jednego lub dwóch 
uczniów o narysowanie na dużej kartce pa-

pieru schematycznej mapy waszej gminy. Możesz 
wykorzystać mapę waszej gminy w wersji elektro-
nicznej i pokazać ją z wykorzystaniem rzutnika mul-
timedialnego, czy tablicy multimedialnej. Możesz 
też poprosić uczniów o zrobienie analizy w waszej 
gminie przed rozpoczęciem zajęć (model „lekcji od-
wróconej”) i wówczas zajmiesz się na zajęciach już 
tylko analizą sytuacji w gminie.

3 Podziel uczniów na 3 zespoły. Przekaż uczniom 
materiał pomocniczy 6.1 („Mapa gospodarcza 

naszej gminy”). Rozdaj karty papieru oraz samo-
przylepne karteczki w trzech kolorach (np. zielonym, 
żółtym, czerwonym).

4 Poproś uczniów o przeczytanie instrukcji do 
ćwiczenia i zwróć uwagę, by w toku pracy wpi-

sywali nazwy firm na karteczki w odpowiednich ko-
lorach, np.:

• firmy handlowe na karteczkach zielonych,
• firmy usługowe na karteczkach żółtych, 
• firmy produkcyjne na karteczkach czerwonych. 

5 Po wykonaniu ćwiczenia uczniowie reprezen-
tujący poszczególne zespoły naklejają kar-

teczki w odpowiednich miejscach mapy. Zapytaj:

• które firmy pojawiły się w dyskusji grupowej jako 
pierwsze i dlaczego,

• nazwy których firm powtórzyły się i dlaczego,

• jakiego rodzaju firm jest najwięcej i dlaczego 
(przykładowe odpowiedzi: realny popyt na da-
nego typu działalność, naśladownictwo istnieją-
cych już firm przy zakładaniu nowych, kompeten-
cje właścicieli firm, specyfika gminy),

• czy wszystkie znane uczniom firmy zostały 
umieszczone na mapie, czy też jeszcze mają ja-
kieś pomysły na uzupełnienie mapy.

6 Przeprowadź dyskusję, jakiego typu działal-
ność gospodarcza jest realizowana w waszej 

gminie przez firmy spoza waszej gminy (transport, 
handel obwoźny, usługi telekomunikacyjne itd.).

7 Zapytaj uczniów, z jakich źródeł informacji moż-
na skorzystać, by uzupełnić mapę (np. Internet 

– strona gminy lub mapa, książka telefoniczna itp.). 
W miarę możliwości (dostęp do Internetu czy książki 
telefonicznej) przeprowadźcie analizę, której celem 
jest uzupełnienie istniejącej mapy o najważniejsze, 
a nie uwzględnione wcześniej podmioty gospodar-
cze. Możecie też uzupełnić mapę o podmioty spoza 
biznesu (urzędy, szkoły, instytucje publiczne itd.).

8 Przeprowadź dyskusję, której celem jest wy-
bór tych firm, których klientami są uczniowie 

waszej szkoły. Czy w opinii uczniów waszą gminę 
można uznać za gminę przedsiębiorczą? Dlaczego? 
Jakie uczniowie widzą argumenty „za” i argumenty 
„przeciw” prowadzeniu działalności gospodarczej 
w waszej społeczności? Zapisz te argumenty na ta-
blicy lub dużej karcie papieru.

9 Powiedz uczniom, że ćwiczenie tego typu sta-
nowi często wstęp do planowania własnej 

działalności gospodarczej. Zanim przedsiębiorca 
rozpocznie planowanie działalności, musi zastano-
wić się, jakie potrzeby mieszkańców są w jego oto-
czeniu zaspokojone, w jaki sposób, na jakim pozio-
mie jakości, przy jakich kosztach i cenach, jaka jest 
wiedza potencjalnych klientów o firmach funkcjonu-
jących w lokalnej społeczności, które potrzeby za-
spokajają firmy spoza regionu itd.

Czas trwania: 60 minut
Metoda: praca w grupach, praca z wykorzystaniem 
Internetu (opcjonalnie), dyskusja, metoda 
„za i przeciw”
Materiały:

• Kartki papieru, samoprzylepne karteczki, pisaki
• Mapa gospodarcza naszej gminy (Materiał 

pomocniczy 6.1).

Ćwiczenie 6
Przedsiębiorcza gmina – prawda 
czy fałsz?



Czas trwania: 45 minut
Metoda: praca w grupach, burza mózgów
Materiały: 

• kartki papieru, 
• pisaki.
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Ćwiczenie 7
Pomysł na biznes w lokalnej 
społeczności

1 działania lub działań, które można by 
powadzić w lokalnej społeczności.

2 Na tablicy, czy dużej kartce papieru stwórz 
trzy pola: (1) działalność produkcyjna (2) 

działalność handlowa (3) działalność usługowa.

3 Przeprowadź dyskusję na forum wszystkich 
uczniów lub podziel uczniów na kilka grup, aby 

popracowali w małych grupkach. Zapytaj, jakich firm 
brakuje w waszym otoczeniu. Jakie są oczekiwania 
mieszkańców, jakie mają potrzeby, czy zaspokojenie 
wybranych/wszystkich potrzeb jest możliwe? Jakiego 
typu działalność skierowaną do młodzieży warto by 
otworzyć? A jakie firmy skierowane do innych grup 
odbiorców? Jak można wykorzystać nowe technologie 
(np. stworzenie mobilnej aplikacji)?

4 Powiedz uczniom, że pomysł na biznes nie 
musi być totalnie nowy. Często wystarczy 

modyfikacja pomysłu, który już istnieje, np. 
poprzez inna formę dotarcia do klientów, inne 
opakowanie, inną politykę cenową itd. – stanowi 
wówczas udoskonalenie oferty już na rynku 
istniejącej. Możliwym rozwiązaniem jest też 
wymyślenie pomysłu zupełnie nowego.

5 W dalszej kolejności uzupełnij przygotowane 
pola dotyczące typów możliwych działalności 

biznesowych. Wybierzcie na podstawie dyskusji 
kilka pól działalności, które można by realizować 
w waszym lokalnym otoczeniu.



Ćwiczenie 8
Model biznesowy przedsięwzięcia w lokalnej społeczności

1 Powiedz uczniom, iż w tym ćwiczeniu będą 
opracowywać model biznesowy przedsię-

wzięcia działającego w lokalnej społeczności. Pierw-
szym zdaniem będzie wybór takiej działalności spo-
śród kilku pomysłów z poprzedniego ćwiczenia.

2 Na wstępie opowiedz, czym jest biznesplan 
i jaką pełni funkcję. Pełna definicja jest 

przedstawiona poniżej, ale opowiedz, czym jest 
biznesplan własnymi słowami. 

 
Biznesplan jest zestawem dokumentów – 
analiz i programów – w których na podstawie 
oceny aktualnej sytuacji firmy i jej otocznia 
zawarty jest plan dotyczący celów firmy i 
sposobów ich osiągania z uwzględnieniem 
istniejących uwarunkowaniach natury 
finansowej, rynkowej, marketingowej, 
organizacyjnej, kadrowej, technologicznej itp.

 
W gospodarce rynkowej moment sporządzenia 
biznesplanu przez firmę wynika z jej potrzeb. Praktyka 
dowodzi, że plan ten jest sporządzany zwłaszcza:

• przed założeniem nowego przedsiębiorstwa, 
• podczas łączenia lub podziału przedsiębiorstw, 
• przed realizacją dużych inwestycji wymagających 

zgromadzenia znacznych środków finansowych, 
• w krytycznych momentach dla funkcjonowania 

przedsiębiorstwa (np. zmiana formy własności, 
zmiana profilu działalności, ukierunkowanie na 
nowe rynki zbytu itp.).

Spis treści biznesplanu zależy od autora pomysłu. 
Forma biznesplanu może być też narzucona przez 
podmiot, z którym firma współpracuje (np. bank).

3 Zadanie uczniów polegać będzie nie tyle na 
opracowaniu szczegółowego biznesplanu, 

ale na stworzeniu swoistej mapy biznesu - modelu 
funkcjonowania przedsięwzięcia w lokalnej 
społeczności (w wersji bardziej rozbudowanej 
można by określić tę pracę jako model biznesowy).

4 Powiedz, że zaproponowane podejście 
nawiązuje do funkcjonującego w świecie 

realnym modelu Canvas (Business Model Canvas, 
model płótna biznesowego) – nowatorskiego 
narzędzia przydatnego w budowaniu modeli 
biznesowych. Narzędzie to staje się coraz 
popularniejsze wśród przedsiębiorców – 
szczególnie rozpoczynających swoją przygodę ze 
światem biznesu i stanowi doskonałe uzupełnienie 
tworzonych biznesplanów (lub może je w pełni 
zastąpić). Metodologia Canvas jest na polskim 
rynku narzędziem popularnym w szczególności 
wśród osób młodych.

5 Wytłumacz, że model biznesowy 
pozwala spojrzeć na pomysł biznesowy 

z ogólnej perspektywy, a co najważniejsze 
pozwala zaprezentować go innym bez potrzeby 
przedstawiania obszernego biznesplanu. Można 
też, o wiele szybciej niż w przypadku tradycyjnego 
biznesplanu wprowadzać do niego niezbędne 
poprawki.

6 Praca nad modelem biznesowym będzie 
się składać z kliku etapów – elementów 

składowych. W toku pracy uczniowie mają 
za zadanie przygotować model biznesowy 
przedsięwzięcia działającego w lokalnej 
społeczności. W dalszej kolejności przygotują 
prezentację multimedialną- to część pracy 
konkursowej realizowanej w II semestrze zajęć.
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Czas trwania: 210 minut
Metoda: praca w grupie, burza mózgów, dyskusja, prezentacja multimedialna
Materiały: 

• Kartki papieru, pisaki
• Instrukcja do ćwiczenia (Materiał pomocniczy 8.1).



7 Praca nad modelem biznesowym będzie się 
składać z kliku etapów – elementów składowych. 

W toku pracy uczniowie mają za zadanie przygotować 
model biznesowy przedsięwzięcia działającego 
w lokalnej społeczności. W dalszej kolejności 
przygotują prezentację multimedialną - to część pracy 
konkursowej realizowanej w II semestrze zajęć.

1. Klienci (odbiorcy) i ich potrzeby
2. Sposoby dotarcia do klientów (marketing 

i reklama)
3. Propozycje wartości, które dostarcza 

przedsięwzięcie (poprzez zaspokojenie 
określonych potrzeb)

4. Niezbędne zasoby
5. Kluczowe działania
6. Kluczowi partnerzy
7. Źródła kosztów
8. Źródła przychodów
9. Streszczenie

Podziel uczniów na grupy lub ewentualnie przeprowadź 
pracę w jednej dużej grupie. Przekazuj uczniom kolejne 
części pracy (materiał pomocniczy 8.1).

8 Powiedz, że opracowanie modelu biznesowe-
go mogącego funkcjonować w lokalnej spo-

łeczności to element pracy konkursowej, która bę-
dzie doskonalona w drugim semestrze. Zachęć do 
działania i poinformuj o cennych nagrodach.

9 Przekaż przy okazji uczniom informację 
o najczęstszych błędach popełnianych przy 

opracowywaniu pomysłów na biznes:

• zaniżanie nakładów, w szczególności „na start”,
• zawyżanie cen,
• zaniżanie kosztów, 
• pomijanie niektórych kosztów, 
• zawyżanie zdolności produkcyjnych, 
• nieuwzględnianie czasu „na rozruch”, tj. dojścia 

do właściwej efektywności działań,
• brak elastyczności i wariantowości w zależności 

od rozwoju sytuacji,
• przyjmowanie nierealnych założeń dotyczących 

wzrostu. 

10 Uczniowie mają za zadanie w grupach 
lub wspólnie na forum przedyskutować 

poszczególne elementy modelu biznesowego 

przedsięwzięcia działającego w lokalnej społeczności, 
a następnie wspólnie postarają się opracować 
finalną wersję.

11 Elementem pracy konkursowej związanej 
z opracowaniem modelu biznesowego 

przedsięwzięcia działającego w lokalnej społeczności 
jest prezentacja, jednak powinna ona mieć oprócz 
prawidłowych treści atrakcyjną formę przekazu. 
Zadaniem uczniów będzie w drugim semestrze 
przygotowanie prezentacji w jednym z popularnych 
programów służących do opracowywania 
prezentacji, której zawartością będzie opis (i inne 
elementy wzbogacające prezentację) modelu 
funkcjonowania przygotowanej przez uczniów 
działalności biznesowej. Poniżej przedstawiamy, 
jakie przykładowe programy mogą być wykorzystane 
do stworzenia prezentacji (do wyboru. Uwaga! linki 
do programów mogą się zmienić):

 

• chyba najpopularniejszy obecnie PowerPoint 
stanowiący element pakietu Microsoft Office 
[https://products.office.com/pl-pl/powerpoint]

• Sway stanowiący element pakietu Microsoft 
Office [https://sway.com]

• ciekawe prezentacje pakietu Google  
[https://www.google.pl/intl/pl/slides/about/]

• innowacyjne Prezi [https://prezi.com] 
• Active Presenter dostępny na wielu stronach, 

skąd można pobrać program 
• aplikacja Explain Everything  

[https://explaineverything.com]

 
 
To tylko wybrane programy (większość z nich 
bezpłatna). Uczniowie mogą wykorzystać inne, 
jednak muszą być pewni, że istnieje możliwość 
otwarcia prezentacji, które stworzą, w popularnych 
ogólnodostępnych programach.

12 Przekaż uczniom informację, że prezenta-
cja jest jednym z finalnych efektów całego 

projektu. Musi być ciekawa pod względem treści, jak 
i wyglądu. Wszystkie prezentacje biorą udział w kon-
kursie, a jego warunki określa regulamin. Prezentacja 
powinna spełniać wymagania przedstawione w regu-
laminie konkursu. To bardzo ważne! 



Dobre praktyki:
O zadowoleniu uczniów z wizyty będzie decydować m.in. 
trafny dobór odwiedzanego pracodawcy. Warto o to 
zadbać z dużym wyprzedzeniem

1 Zależnie od możliwości organizacyjnych 
uczniowie odwiedzają wybraną lokalną firmę 

(lokalnego przedsiębiorcę). Może to być firma 
o charakterze usługowym, zakład produkcyjny, ale 
też mały warsztat czy sklep. Jeżeli pozwalają na to 
warunki organizacyjne, możliwym rozwiązaniem jest 
podział młodzieży na grupy, wówczas każdy zespół 
odwiedza innego przedsiębiorcę. W trakcie wizyty 
młodzież przeprowadza wywiad z właścicielem lub 
kierującym firmą.

2 Przed wyjściem należy przemyśleć cel wizyty 
i starannie przygotować zestaw pytań. Pytania 

powinny dotyczyć motywów rozpoczęcia działalności, 
samego pomysłu na działalność, sukcesów, trudności, 
z jakimi musi liczyć się przedsiębiorca, kosztów, 
instytucji, z którymi się styka itd.

3 Przykładowe 
pytania:

• Skąd pomysł na działalność gospodarczą?
• Czy wcześniej przedsiębiorcy mieli inne 

doświadczenia zawodowe?
• Dlaczego założyli własny biznes?
• Jak firma ma wyglądać w przyszłości?

Czas trwania: 180 minut

Metoda: wycieczka, wywiad
Ćwiczenie 9
Wizyta u przedsiębiorcy

4 Porozmawiaj z uczestnikami o przebiegu 
wizyt. Poproś o przedstawienie krótkich relacji 

z przeprowadzonych wywiadów. Zapytaj uczniów, 
czego ciekawego dowiedzieli od przedsiębiorców; 
co ich skłoniło do założenia firmy, jakie mają 
doświadczenia i plany związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej.

5 Na przygotowanie relacji możesz poświęcić 
(w szczególności w sytuacji, kiedy młodzież 

odwiedziła kilku przedsiębiorców) pierwszą część 
kolejnego dnia zajęć.

6 Innym wariantem powyższego zadania 
(aczkolwiek dużo mniej atrakcyjnym dla 

młodzieży) jest zaproszenie przedsiębiorcy do szkoły. 
Może to być także przykładowo członek rodziny 
ucznia uczestniczącego w zajęciach.
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MATERIAŁY POMOCNICZE 
Moduł III: Moja firma

Ćwiczenie 1
Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej

Materiał pomocniczy 1.1
Instrukcja dla uczestników

Zgromadźcie jak najwięcej argumentów „za” i „przeciw” prowadzeniu własnej firmy. Zapiszcie argumenty 
w odpowiednich kolumnach tabeli. Przedstawiciele grup zaprezentują i omówią wyniki pracy na forum.

Prowadzenie własnej działalności biznesowej

Argumenty „za” Argumenty „przeciw”
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Ćwiczenie 2
Fabryka książek

Materiał pomocniczy 2.1
Tabela do obliczania kosztów produkcji

Przykład Runda I Runda II Runda III Runda IV Runda V

1. Liczba wyprodukowanych 
książek 4

2. Liczba pracowników 4

3. Wynagrodzenie  
(4 zł dla pracownika) 16 zł

4. Liczba zużytych kartek 
papieru 4

5. Koszty materiałowe 
(1 zł za zużyty arkusz papieru) 4 zł

6. 10 zł – koszt wynajmu hali 
fabrycznej (ławki) 10 zł

7. Inwestycje w środki produkcji 
(2 zł za długopis itd.) 2 zł

8. Inne koszty 0

9. Koszty całkowite  
(suma kosztów) 32 zł

10. Koszt produkcji książki 
(przeciętny) 8 zł

Nazwa firmy - wydawnictwa  .......................................................................................................................................
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Ćwiczenie 3
Zabawki, czyli o tym, jak firmy osiągają zysk

Materiał pomocniczy 3.1
Tabela kosztów zasobów produkcyjnych

Rodzaj zasobów Cena za sztukę w złotych

Klej 0,20

Taśma klejąca 0,25

Niebieski flamaster 0,25 

Czarny flamaster 0,25

Nożyczki 0,55 

Tacka papierowa 0,75 

Kubek plastikowy 0,50 

Guzik 0,20 

Serwetka 0,25 

Papier wycinankowy 0,20 

Spinacz 0,20 

Nitka 0,15 

Papierowa torba 0,50 

Wstążka 0,20 

Naklejka 0,50 

Słomka 0,15 

Drucik 0,25 

Pinezka 0,30 

Drewniany kołek 0,20 

Klamerka do bielizny 0,25 

Łyżeczka 0,50 

Agrafka 0,25 

Wynagrodzenie pracownika 0,25 

Wynajęcie stanowiska pracy 0,75 
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Materiał pomocniczy 3.2
Tabela kosztów produkcji

Nazwa  
użytego zasobu

Ilość  
wykorzystana

Cena  
jednostkowa

Koszt zasobów 
 danego typu

Koszty 
 całkowity 

Nazwa firmy .......................................................................................................................................

Nazwa produktu .................................................................................................................................
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Materiał pomocniczy 3.3

Tabela wyników firm – producentów zabawek

Zabawki - wyniki pracy grup
Schemat do umieszczenia na tablicy

Nazwa  
produktu

Wielkość 
 popytu

Przychody  
całkowite firmy

Koszty  
całkowite firmy

Zysk 
 lub strata

Np. lalka Leokadia 4 4  x 5 zł  = 20 zł 4 x 3,20 zł = 12,80 zł 20 zł  - 12,80 zł  = 7,20 zł 
ZYSK
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Materiał pomocniczy 3.4

Zysk czy strata? - przykłady obliczeń

1. Cena sprzedaży waszej zabawki wynosi 5 zł. 

2. Na jaką ilość waszych zabawek zgłoszono popyt?

Lalka Leokadia – 4 szt.

3. Obliczcie całkowite przychody waszej firmy. 
Cena produktu x wielkość popytu = przychody całkowite  

5 zł (cena rynkowa zabawki) x 4 szt. (wielkość popytu) = 20 zł (przychody całkowite)

4. Obliczcie całkowite koszty produkcji.
Koszty jednostkowe x wielkość popytu = koszty całkowite

3,20 zł (koszt wyprodukowania jednej lalki) x 4 szt. (wielkość popytu) = 12,80 zł (koszty całkowite) 

5. Jeśli przychody całkowite są większe od kosztów całkowitych, obliczcie zysk. 
Przychody całkowite – koszty całkowite = zysk

20 zł (przychody całkowite) – 12,80 zł (koszty całkowite) = 7,20 zł (ZYSK)

6. Jeżeli wasze koszty całkowite są wyższe niż całkowite przychody, obliczcie straty.
Koszty całkowite – przychody całkowite = straty
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Materiał pomocniczy 3.5

Zysk czy strata? Wynik firmy – producenta zabawek

1. Cena sprzedaży waszej zabawki wynosi 5 zł. 

2. Na jaką ilość waszych zabawek zgłoszono popyt?

3. Obliczcie całkowite przychody waszej firmy. 
Cena produktu x wielkość popytu = przychody całkowite  

4. Obliczcie całkowite koszty produkcji.
Koszty jednostkowe x wielkość popytu = koszty całkowite

5. Jeśli przychody całkowite są większe od kosztów całkowitych, obliczcie zysk. 
Przychody całkowite – koszty całkowite = zysk

6. Jeżeli wasze koszty całkowite są wyższe niż całkowite przychody, obliczcie straty.
Koszty całkowite – przychody całkowite = straty
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Ćwiczenie 4
Specjalista ds. ulepszania świata

Materiał pomocniczy 4.1
Kreatywne gdybanie

Co by było, gdyby…

… grawitacja ziemska ustała na 10 sekund?

… wszystkie samochody były państwowe i każdy mógłby korzystać z nich tam, gdzie się akurat znajduje?

… okazało się, że masz niezwykłe zdolności komediowe i potrafisz wymyślać skecze rozbawiające ludzi do łez?

… otrzymał propozycję pracy na Madagaskarze? 

… świnie latały?

… zakazano używania  portalu społecznościowego Facebook w naszym kraju?

… widział zapachy?

… odziedziczył po zmarłej cioci dobrze prosperującą fabrykę czekolady?

… wymyślił grę, która stałaby się najpopularniejszą rozrywką XXI wieku? Jakie to miałoby konsekwencje dla Ciebie?

… wygrał dwanaście milionów złotych w Lotto?

… dostał propozycję w telewizji śniadaniowej stacji TVN?

… gdyby okazało się, że jesteś wnukiem/wnuczką Johna Lennona?

… władze waszej gminy nakazały wszystkim mieszkańcom zamieszkanie w okresie letnim w namiotach?

… zaproszono Cię do lotu w kosmos, a start byłby przewidziany na najbliższy wtorek?

… najbliższe miasto opanowały stada bocianów?

…  gdybyś – będąc w Rosji na wycieczce – został skazany za jakieś głupstwo na dwa lata kolonii karnej? Jak 
wykorzystałbyś ten czas?
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Materiał pomocniczy 4.2

Metoda kruszenia 

Metoda kruszenia daje bardzo dobre wyniki, gdy chodzi o wprowadzanie nowych projektów lub udoskonalanie, 
modyfikacje, czy adaptacje istniejącego obiektu (problemu). Podstawą metody jest opracowanie 
specjalnych list pytań lub sugestii. Zestawy pytań zależą od rodzaju problemu, jego złożoności. Muszą być 

one dobierane oraz modyfikowane odpowiednio do potrzeb. W zestawach są pytania mające charakter uniwersalny, 
które ułatwiają rozkruszenie dowolnego problemu lub będące wskazówką do odpowiednich uzupełnień.

1. Czy można zmienić gabaryty?: większe? mniejsze? dłuższe? krótsze? grubsze?  cieńsze? głębokie? płytkie? 
węższe? szersze? równoległe? prostopadłe? pojedyncze? warstwowe? Odwracalne?  nieodwracalne? stojące 
pionowo? leżące poziomo? położone skośnie? pochyłe? nachylone? poprzeczne – krzyżowe? 

2. Czy można zmienić ilość?: mniej?  więcej? rozłożone proporcjonalnie? częściowo? skupione? połączone z czymś? 
rozłączone? dodane do czegoś? mające coś jeszcze? kombinowane z czym?  rozłączone? całkowite?  wyrywkowe?

3.  Czy można zmienić kolejność?: uporządkowane?  chaotyczne? dowolne rozrzucone? skupione? pierwszeństwo?  
początek? środek? koniec? zespół?  podzespół? część? następujące po sobie?  przypadkowe?

4. Czy można zmienić czas?: krótszy? dłuższy? wolniejszy? szybszy? stały? zmienny? wahadłowy?  ciągły? 
przerywany? impulsywny? chronologiczny? przypadkowy? synchroniczny asynchroniczny? oczekiwany? 
wznawiany?  niespodziewany?

5. Czy można zmienić przyczyny lub skutki?: pobudzenie? wyhamowanie? wzmocnienie?  osłabienie? zwiększenie 
energii? zmniejszenie energii? miękkie? twarde? stałe? zmienne?  impulsowe? niszczące? współdziałające? 
przeciwdziałające? normalizujące? dowolne? neutralizujące?

6. Czy można zmienić charakter?: silniejsze? słabsze? jednorazowe użycie? wielokrotne użycie? naprawialne? 
wymienne? niewymienne? zmienne? trwałe? odwracalne? elastyczne? sztywne? droższe?  tańsze? ładne? 
brzydkie? jednobarwne?  kolorowe?  odwracalne?

7. Czy można zastosować w innych celach?: nowe sposoby używania? rozszerzenie zakresu użytkowania? 
ograniczenie zakresu użytkowania? możliwość przystosowania (adaptacji)?

8. Czy można wykorzystać?: do czego jest potrzebne? jakie pomysły sugeruje? do czego jest podobne? co (kogo) 
może naśladować? co może zastąpić?

9. Czy można zmienić?: znaczenie? kolor? ruch? dźwięk? zapach? koszt? formę? materiał? funkcje? zastosowanie? 
ilość? jakość? jakie inne zmiany są możliwe? nowe ujęcia?

10. Czy można powiększyć?: co dodać? więcej czasu? większa częstotliwość? mocniejsze? dłuższe? grubsze? 
bardziej wartościowe? dodatkowy składnik? powtórzyć? pomnożyć? przesadzić?

11. Czy można zmniejszyć?: co odjąć? mniej czasu? mniejsza częstotliwość? zminiaturyzowane? Bardziej 
skondensowane? obniżone? krótsze? lżejsze? podzielone? opuszczone? ominięte?

12. Czy można zastąpić?: inna funkcja? inny surowiec? inny materiał? inny składnik? inna technika? inne źródło? 
inne źródło siły? inne miejsce? inne podejście? inna szybkość? inny nastrój? inna zasada techniczna? inna 
częstotliwość? inna obsługa?

13. Czy można inaczej ułożyć?: inny rozkład? inna kolejność? inny wzór? inne składniki? inne zespoły? inne części? 
zmienić tempo? zmienić układ?

14. Czy można odwrócić?: zamienić pozytywy na negatywy? zmienić negatywy na pozytywny? zmienić dodatnie 
i ujemnie? obrócić do tyłu? odwrócić pozycje? odwrócić funkcje? 

15. Czy można połączyć?: połączyć cele? połączyć funkcje? połączyć elementy? połączyć fragmenty elementów? 
połączyć pomysły? połączyć fragmenty pomysłów? połączyć mieszanki? połączyć zespoły? połączyć parametry?       
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Ćwiczenie 5
Pomysł na biznes – czy to możliwe?

Materiał pomocniczy 5.1
Adwokat kreatywnego przedsiębiorcy

Po podziale na grupy przeczytaj poniższe 
ćwiczenie. Wyobraź sobie, że wasza 
grupa to najlepsza kancelaria prawna 

w regionie, jesteście najlepszymi adwokatami 
w okolicy. Słyniecie z tego, że potraficie wymyśleć 
rozwiązanie i obronić klienta niemal w każdej 
sprawie. Tym razem zadanie będzie nieco inne. 
Przyszedł do was kolejny klient – nietypowy. Chce 
przekonać dużą bogatą firmę do zainwestowania 
w swój ekscentryczny pomysł biznesowy – jaki to 
pomysł, dowiecie się od prowadzącego zajęcia. 

Wymyślcie w grupie jak najwięcej argumentów 
dotyczących tego pomysłu – mają one zachęcić 
inwestorów do zainwestowania w ten pomysł. 
Musicie przekonać ich, że pomysł ma perspektywy 
rozwoju, jego zaletą jest nietypowość, produkt 
lub usługa jest odpowiedniej jakości, znajdzie 
się na niego zapotrzebowanie, macie pomysł na 
reklamę, dystrybucję itd.

Materiał pomocniczy 5.2
Adwokat kreatywnego przedsiębiorcy (c.d.)

N Na podstawie zebranych argumentów 
przygotujcie trzyminutową prezentację. 
Zastanówcie się, czy przedstawi ją 

jeden reprezentant grupy, czy większa grupa. 
Prezentacja ma być skierowana do potencjalnych 
inwestorów, których należy zachęcić do pomysłu 
waszego klienta. 

Pamiętajcie: im lepiej „sprzedacie” ten pomysł, 
tym większa szansa, że inwestorzy wyłożą 
pieniądze na nowy innowacyjny pomysł, a wasza 
kancelaria otrzyma prowizję od klienta.
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Ćwiczenie 6
Przedsiębiorcza gmina – prawda czy fałsz?

Materiał pomocniczy 6.1
Mapa gospodarcza naszej gminy

Po podziale na trzy zespoły zastanówcie się nad tym, jakiego rodzaju firmy działają w waszej gminie. W grupie 
przedyskutujcie, jakie:

• firmy handlowe funkcjonują w waszej gminie,
• firmy usługowe funkcjonują w waszej gminie,
• firmy produkcyjne funkcjonują w waszej gminie. 

Wszystkie zebrane informacje zapiszcie w formie krótkich haseł, czy zdań na kartce papieru. Spróbujcie następnie 
uporządkować listę firm i wpiszcie poszczególne ich nazwy na karteczkach w różnych kolorach (w zależności od 
rodzaju prowadzonej działalności): 

• firmy handlowe na karteczkach w pierwszym kolorze,
• firmy usługowe na karteczkach w drugim kolorze, 
• firmy produkcyjne na karteczkach w trzecim kolorze. 

Po uzupełnieniu karteczek waszym zadaniem będzie umieszczenie ich w odpowiednich miejscach (w odpowiedniej 
lokalizacji) przygotowanej mapy gminy – będzie to mapa gospodarcza waszej gminy. 

Po prezentacji wszystkich grup będziecie mogli jeszcze uzupełnić mapę – o firmy, o których zapomnieliście, ale też 
o podmioty spoza biznesu (urzędy, szkoły, instytucje publiczne itd.)
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Ćwiczenie 8
Model biznesowy przedsięwzięcia w lokalnej społeczności

Materiał pomocniczy 8.1 
Instrukcja do ćwiczenia

Przedyskutujcie kolejne punkty związane z opracowaniem modelu biznesowego przedsięwzięcia, które może 
funkcjonować w lokalnej społeczności. Opracowanie takiego modelu zwiększa zdecydowanie szansę na 
sukces, czyli trwały i efektywny rozwój firmy! 

Jest to też element konkursu w ramach projektu „Ferie z ekonomią”, gdzie najlepiej opracowane pomysły będą 
nagradzane.

Dla porządku spójrz na poniższą grafikę. Obejmuje ona wszystkie elementy pracy związane z opracowaniem 
pomysłu na funkcjonowanie przedsięwzięcia w lokalnej społeczności.

Klienci i ich  
segmenty (1)

Sposoby dotarcia do 
klientów (2)

Propozycja  
wartości (3)

Kluczowe 
działania (4)

Niezbędne 
zasoby (5)

Kluczowi 
partnerzy (6)

Źródła przychodów (8) Źródła kosztów (7)

Streszczenie (9)
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CZĘŚĆ 1: KLIENCI I ICH SEGMENTY

KKlienci stanowią klucz do powodzenia 
biznesu. To zrozumienie potrzeb klientów, a 
następnie ich zaspokojenie przynosi zysk. 

Super pomysł (czy to produkt, czy jakaś usługa) 
nie sprzeda się, jeśli nie trafi w oczekiwania, gusta 
potencjalnych klientów. 

Zastanówcie się wspólnie, kto jest waszym 
klientem. Zwykle klienci nie stanowią grupy 
jednorodnej – różnią się pod względem płci, wieku, 
doświadczenia życiowego, czy zawodowego, 
pewnych podobnych zachować lub innych 
właściwości. Można tych klientów pogrupować, 
a grupy te nazywamy segmentami klientów.

Pomyślcie, kto jest waszym najważniejszym 
klientem. Czy oferta opracowywanego przez 
was przedsięwzięcia będzie skierowana do dużej 
grupy ludzi (rynek masowy), czy będzie działała 
tylko w wybranych niszach? Postarajcie się 
pogrupować waszych klientów na poszczególne 
grupy (w zależności od pomysłu może być ich 
mniej lub więcej). 

W jaki sposób możemy określić potrzeby 
poszczególnych grup odbiorców? Czego oczekują 
od przedsięwzięcia, jeśli by w rzeczywistości 
powstało? Co powinno być jego kluczową ofertą 
w odniesieniu do każdej z grup? 

Notatki
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CZĘŚĆ 2: SPOSOBY DOTARCIA DO KLIENTÓW (MARKETING I REKLAMA)

Wiedząc, do jakich grup odbiorców 
ma być skierowana oferta waszego 
pomysłu biznesowego, zastanówcie się, 

jakie mogą być sposoby docierania do tych grup. 
Proces rozpoczynania współpracy z potencjalnymi 
klientami powinien składać się z następujących 
etapów:

1/ dotarcie w jakiejkolwiek formie z informacją, 
że firma istnieje – jaki macie pomysł na działania 
informacyjne?

2/ przekonanie, że oferta firmy jest godna 
zainteresowania – co poczynicie w tym obszarze?

3/ umożliwienie zakupu oferty firmy – jakie formy 
sprzedaży zaproponujecie?

Jeśli podzielicie swoich odbiorców na kilka różniących 
się segmentów, może się okazać, że sposoby dotarcia 
do nich będą odmienne. Zastanówcie się, jak będziecie 
reklamować waszą firmę, jakie będą 2asze kanały 
komunikacji z potencjalnymi segmentami klientów.

Notatki
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CZĘŚĆ 3: PROPOZYCJE WARTOŚCI

To ważny etap waszej pracy – analizy 
sposobu działania pomysłu biznesowego. 
Podstawowym zadaniem firmy powinno być 

najpierw pozyskanie, a potem utrzymanie klientów – 
to umożliwi rozwój przedsięwzięcia. Jest to możliwe 
dzięki budowie dobrych relacji z poszczególnymi 
grupami odbiorców. 

Zastanówcie się, jakiego charakteru relacje chcecie 
budować, a mogą to być przykładowo działania 
zawiązane z:

• budową społeczności wokół produktu lub usługi 
(za pośrednictwem serwisu społecznościowego),

• współtworzeniem oferty firmy poprzez 
umożliwienie w różnych formach wypowiadania 
się klientów o propozycjach rozwoju oferty firmy,

• wyznaczeniem opiekunów najważniejszych 
klientów itd.

Rozważcie, jakie wartości mogą być zaspokojone 
wśród waszych klientów dzięki waszej ofercie 
(waszemu produktowi lub usłudze). A mogą to być:

• niższa cena, niższe koszty użytkowania,
• stała dostępność produktów lub usług,
• dopasowanie produktu lub usługi (to, co 

sprzedajecie) do indywidualnych potrzeb 
odbiorców,

• wygoda i użyteczność,
• zaproponowanie dzięki funkcjonowaniu firmy 

oferty dotąd niespotykanej wśród waszych 
klientów itd.

Notatki



91

CZĘŚĆ 4: KLUCZOWE DZIAŁANIA

W tym punkcie należy przemyśleć, jakie 
kluczowe działania należy podjąć, 
by wasze przedsięwzięcie biznesowe 

najpierw mogło ruszyć ze swoją działalnością. 
Co należy w tym obszarze zrobić? Jakie analizy 
przeprowadzić, co ustalić, z kim współpracować, 
co zorganizować, co kupić?

Następnie podejmijcie decyzję, jakie będą 
kluczowe działania, by firma dalej funkcjonowała 
w kilku pierwszych miesiącach po jej otwarciu. 
Będzie to zależało od rodzaju działalności firmy 
i jej oferty.

Notatki



92

CZĘŚĆ 5: NIEZBĘDNE ZASOBY

Kolejny obszar do analizy to odpowiedź 
na pytanie, jakie są najważniejsze 
zasoby, których potrzeba, aby pomysł na 

działalność biznesową został wcielony w życie 
i funkcjonował. Najważniejszymi zasobami w tym 
kontekście mogą być:

• zasoby fizyczne – magazyn, sklep (czy inne 
punkty sprzedaży), podstawowa infrastruktura,

• zasoby ludzkie – czyli zespół ludzi i ich wiedza 
i umiejętności, które pozwolą na funkcjonowanie 
firmy,

• zasoby finansowe – kapitał finansowy 
umożliwiający rozruch firmy i sposoby jego 
zdobycia, 

• zasoby fizyczne – czyli zasoby wyposażenia, 
materiałów i produktów, które potrzebujecie, 
by móc działać,

• inne zasoby, które wasza grupa osób, czyli 
potencjalnych założycieli firmy posiada lub 
potrzebuje, by działać efektywnie.

Notatki



93

CZĘŚĆ 6: KLUCZOWI PARTNERZY

Sprawne funkcjonowanie większości firm 
wymaga współpracy z zewnętrznymi 
partnerami. Część z nich będzie istotna 

z punktu widzenia możliwości funkcjonowania 
przedsięwzięcia, które opracowujecie (np. 

dostawcy, księgowość), inni nie są niezbędni, ale 
są przydatni (np. podmioty oferujące miejsce 
na reklamę waszej firmy, osoby znające prawo). 
Zastanówcie się, które z tych osób są ważne i jak 
z nimi będziecie budować współpracę.

Notatki
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CZĘŚĆ 7: ŹRÓDŁA KOSZTÓW

Zadaniem na tym etapie jest wskazanie 
wszelkich wydatków ponoszonych 
w związku z utworzeniem oraz dalszym 

funkcjonowaniem firmy oraz odpowiedź na pytania:

• jakie są koszty budowy firmy?
• jakie są najważniejsze koszty jej funkcjonowania?
• realizacja których kluczowych działań wymaga 

największych nakładów finansowych?

Zastanówcie się, jakie są koszty stałe (ponoszone 
niezależnie od ilości produkowanych dóbr, 
czy usług), jakie są koszty zmienne (zależne 
od wielkości oferty). Czy zauważacie, że wraz 
z rozwojem firmy niektóre koszty mogą spadać, 
a inne rosnąć? Najważniejsze są szacunki źródeł 
kosztów, ich struktura; nie jest konieczne 
wyliczanie tych kosztów co do grosza.

Notatki
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CZĘŚĆ 8: ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW

Zastanówcie się teraz, co będzie przynosić 
wam dochód przy okazji działania waszego 
pomysłu biznesowego. Mogą to by:

• sprzedaż towarów czy usług oferowanych przez 
firmę,

• reklama innych podmiotów na terenie waszej 
firmy,

• prowizje z tytułu pośrednictwa,
• wypożyczanie waszych produktów,
• działalność dodatkowa, którą możecie 

prowadzić itd.

Notatki
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CZĘŚĆ 9: STRESZCZENIE

O statnim elementem analizy modelu sposobu funkcjonowania firmy powinno być 
STRESZCZENIE. Ten punkt może znaleźć się na końcu lub na początku przygotowywanej przez 
was prezentacji.

Notatki
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