Moduł II.
Aktywność
gospodarcza
Cele zajęć
Posługiwanie się pojęciami ekonomicznymi: przychody, koszty, zysk, biznesplan, wydajność.

•

Określenie warunków, jakie muszą być spełnione, aby założyć firmę.

•

Uświadomienie sobie korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej.

•

Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów oraz współpracy w grupie.

•

Przygotowanie prostego biznesplanu.
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•

Ćwiczenia
•

Co zależy od Ciebie? - zabawa integracyjna - ok. 30 min.

•

Fabryka książek - gra dydaktyczna - ok. 75 min.

•

Zabawki - gra dydaktyczna - ok. 90 min.

•

Jak zakłada się i prowadzi firmę? - ok. 45 min.

•

Plusy i minusy prowadzenia własnej firmy - ok. 30 min.

•

Planowanie działalności gospodarczej możliwej w lokalnym otoczeniu.
Biznesplan przykładowej działalności - ok. 90 min.
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Przebieg zajęć
Ćwiczenie 1
Co zależy od Ciebie?
Czas trwania - ok. 30 minut
Metoda - zabawa integracyjna

Kartki papieru, długopis dla każdej pary.
Materiały

1. Poproś, aby każdy z uczestników zastanowił się, jak sam mógłby zwiększyć szanse realizacji stawianych
sobie celów i co zależy od niego? Poleć, aby uczestnicy dobrali się w pary, porozmawiali chwilę i zapisali
wszystkie pomysły na ten temat.

Moduł II. Aktywność gospodarcza

2. Odczytajcie wszystkie propozycje. Podkreśl, że osiąganie sukcesów życiowych w ogromnej mierze
zależy od nas samych, naszej aktywności, planowania i realizowania celów. Zwróć uwagę młodzieży, że
warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób mówimy o różnych działaniach. Podaj kilka przykładów.
Zamiast mówić nie potrafię – mówmy: spróbuję, zamiast: nie dam rady – nie poddam się, zamiast:
doprowadza mnie do szału – kontroluję swoje uczucia, zamiast: muszę – chcę, wybieram, zamiast:
zrobiłbym, gdyby – zrobię, nie zrobię itp.

Ćwiczenie 2

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

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

Czas trwania - ok. 75 minut
Metoda - gra dydaktyczna

Diagramy do obliczania kosztów produkcji dla każdej grupy, duża ilość papieru (może być makulatura),
duża liczba spinaczy biurowych i długopisów, kredki, nożyczki i inne materiał biurowe.
Materiały

1. Podziel grupę na 4-5 osobowe podgrupy. Będą to firmy produkujące książki. Każda podgrupa powinna
wybrać nazwę dla swojej firmy. Poinformuj uczniów, że każda firm produkuje książki. 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 twoją aprobatę.
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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 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.
3. Rozdaj papier i spinacze grupom. Pozwól, aby uczniowie wykonali
próbne książki. Upewnij się, że uczniowie wszystko zrozumieli.
Rozdaj również diagram do obliczania kosztów produkcji (materiał
pomocniczy nr 2a). 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 pierwszą rundę. 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.
Po 3 minutach zakończ produkcję 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.

• 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
konkurencji i szczególnie
wtedy zwróć uwagę na
zasady oceniania.
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5. 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 zapisanie wyników.

Dobre praktyki

6. 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 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. kątomierz), 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.
7. W czwartej rundzie pozwól spółkom, 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.
W piątej rundzie nałóż ograniczenia na pracowników.
Wybrany pracownik z każdej grupy może być
poproszony o zrobienie przerwy na odpoczynek
(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.
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8. 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 wyprodukowanych 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 produktywności?
(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.)
9. Kończąc grę ustal, kto został zwycięzcą. Wygrywa przedsiębiorstwo, które wytworzyło jak najwięcej
książek - jak najtaniej. Podkreśl, że uczestnicy gry mogli doświadczyć, jak ważne dla osiągnięcia sukcesu
są umiejętności, doświadczenie, pomysłowość, kreatywność pracowników i umiejętność współpracy
w zespole.

Ćwiczenie 3

Moduł II. Aktywność gospodarcza

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Zabawki, czyli o tym, jak firmy osiągają zysk
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: ok. 90 minut
Metoda: gra dydaktyczna

•
•
•
•
•

Zestaw zasobów dla każdej grupy.
Tabela „Ceny zasobów” - dla każdej grupy.
Tabela „Obliczamy koszty produkcji” - dla każdej grupy.
Tabela „Zabawki” do umieszczenia na tablicy.
Schemat „Zysk czy strata?” - dla każdej grupy.
Materiały

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 „Ceny zasobów” (materiał pomocniczy nr 3a) 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.
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3. Rozdaj grupom
materiał „Obliczamy
koszty
produkcji”
(materiał pomocniczy nr 3b) 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 maja przedstawić jak
najbardziej atrakcyjną reklamę swojej zabawki; firmy prezentują
wykonany prototyp, wyjaśniają w jaki sposób działa, do czego służy.
Możesz wprowadzić limit czasowy prezentacji.

• 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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6. Następnie poinformuj uczniów, że każdy uczeń odegra rolę
konsumenta, dysponującego kwotą 5 zł, które może wydać na
zamówienie jednej z zaprezentowanych zabawek. Zaznacz, że nie
można zamawiać produktów własnej firmy. Cena sprzedaży każdej
zabawki to 5 zł, jak zaznaczono wcześniej. Umieść na tablicy schemat
„Zabawki” (materiał pomocniczy nr 3c) i zapisz nazwy wykonanych
w klasie produktów. Następnie zapytaj, ile osób w klasie chciałoby
zamówić poszczególne zabawki (jest to popyt). Wielkość popytu na
dany produkt wpisz do drugiej kolumny tabeli.

Dobre praktyki

7. Poproś przedstawicieli firm o wypełnienie formularza „Zysk czy strata?” (materiał pomocniczy nr 3d) i podanie
spodziewanych przychodów całkowitych, kosztów całkowitych i zysku, 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.

Przedyskutuj 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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Ćwiczenie 4
Jak założyć i prowadzić firmę?
Czas trwania: ok. 45 minut
Metoda: pogadanka

Płyty z filmami „Podstawowe pojęcia ekonomiczne”.
Materiały

1. W tej części zajęć odwołaj się do wcześniejszego spotkania
z przedsiębiorcami. Poproś, aby uczniowie przedstawili uzyskane odpo
wiedzi na postawione pytania, poproś, aby podzielili się swoimi wrażeniami
i spostrzeżeniami. Następnie na podstawie doświadczeń nabytych w czasie
zajęć i rozmów z przedsiębiorcami, ustalcie listę kolejnych kroków, które
należy wykonać, aby rozpocząć działalność gospodarczą. Podsumowując,
przypomnij uczniom, że pierwszy krok w kierunku własnego biznesu to
pomysł na firmę, kolejny to opracowanie modelu biznesu (biznesplan).
Gdy pomysł na firmę zostanie opracowany, wówczas należy działalność
gospodarczą zarejestrować w stosownych instytucjach. Czwarty etap to
wdrożenie pomysłu w życie, czyli rozpoczęcie działalności.

Proponowany film:

„Działalność gospodarcza” –
filmy edukacyjne: „Podstawowe
pojęcia ekonomiczne” - płyta 2
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2. Następnie zaproponuj uczniom obejrzenie filmu edukacyjnego na
temat rejestracji firmy.

Ćwiczenie 5

ćwiczenie obowiązkowe punktowane

Plusy i minusy prowadzenia działalności gospodarczej
Czas trwania - ok. 30 minut
Metoda - argumenty „za” i „przeciw”

Karty papieru, pisaki, wzór tabeli (materiał nr 5) dla każdej grupy.
Materiały

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. Uczestnicy przygotowują
argumenty „za” i „przeciw” prowadzeniu biznesu. Zapisują argumenty w odpowiednich kolumnach tabeli.
2. 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 prawnoadministracyjne, nieregularność dochodów.
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Ćwiczenie 6
Planowanie działalności gospodarczej w lokalnym otoczeniu.
Biznesplan przykładowej działalności.
Czas trwania - ok. 90 minut
Metoda - praca w grupie

Instrukcja postępowania i wzór uproszczonego biznesplanu – dla każdej grupy.
Materiały

1. Wyjaśnij młodzieży, że za chwilę pracując w zespołach zaplanują działalność gospodarczą, którą można
prowadzić w waszym lokalnym środowisku (w zależności od możliwości uczestników można podzielić ich
na trzy zespoły i przykładowo wyznaczyć, że zespół nr 1 będzie planował działalność handlową; zespół
nr 2 - działalność usługową, nr 3 – produkcyjną). Rozdaj grupom instrukcję postępowania i uproszczony
schemat biznesplanu (materiał pomocniczy nr 6a). Można także podzielić uczestników na dowolną liczbę
grup i pozostawić grupom swobodę wyboru, co do pomysłu na biznes.
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2. Zwróć uwagę, iż tylko nieliczne projekty biznesowe udają się bez opracowania planu biznesowego.
Podkreśl, że tak naprawdę planowanie jest przydatne w każdej dziedzinie życia. Opowiedz uczniom
o zaletach biznesplanu, wymień je:
• Umożliwia realizację celów w dłuższym czasie;
• Jest mapą działań;
• Wprowadza porządek;
• Ogranicza niebezpieczeństwo;
• Umożliwia przygotowanie się do realizacji zadań;
• Umożliwia racjonalizację (poprawę) działań – wybór najkorzystniejszej opcji;
• Zwiększa motywację;
• Ułatwia podejmowanie decyzji;
• Ogranicza ryzyko;
• Wyznacza kryteria oceny przedsięwzięcia.
3. Uczniowie pracując w grupach najpierw odpowiadają na pytania:
• Jakie potrzeby konsumentów w waszym najbliższym otoczeniu nie są zaspokojone?
• Jakich nowych dóbr lub usług, różniących się od oferowanych na rynku lub lepszych niż obecnie
dostępne, potrzebuje wasza lokalna społeczność?
• Na jakie usługi czy dobra istnieje w waszym środowisku popyt, na który nie odpowiedzieli jeszcze inni
producenci?
• Jakich placówek, na przykład usługowych, brakuje?
• Jakie „luki rynkowe” możecie wskazać?
• Jaka jest przewidywana wielkość produkcji dóbr / realizacji usług?
• Jaki jest ich szacunkowy koszt wytworzenia, a jaka cena?
4. Następnie, wykorzystując metodę „burzy mózgów”, uczniowie wypisują wszystkie, nawet najbardziej
fantastyczne, pomysły działalności gospodarczej, która mogłaby dostarczyć dóbr lub usług oczekiwanych
przez klientów w waszej szkole, mieście, gminie. Przeprowadzają krótką dyskusję i wybierają najlepszy ich
zdaniem pomysł. Następnie przygotowują biznesplan według jednego z zaproponowanych wzorów.
5. Ostatnim elementem tego ćwiczenia jest prezentacja biznesplanów i wybranie najciekawszych prac.
6. Zaproponuj uczniom, iż do pomysłu rozwijania własnych przedsięwzięć wrócicie na zajęciach w drugim
semestrze. Wówczas w ramach opracowania pomysłu na spółdzielnię uczniowską będziecie mogli zbadać
rzeczywiste potrzeby konsumentów na rynku lokalnym, przemyśleć dogłębnie strategię działania, cele do
osiągnięcia, opracować model biznesu, przygotować kampanię marketingową itd.

37

Materiały do ćwiczeń
Ćwiczenie 2
Materiał nr 2a
Diagram do obliczania kosztów produkcji

Nazwa firmy .......................................................................................................................................
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Przykład
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

38

0

9. Koszty całkowite
(suma kosztów)

32 zł

10. Koszt produkcji książki
(przeciętny)

8 zł

Runda I

Runda II

Runda III

Runda IV

Runda V

Ćwiczenie 3
Materiał nr 3a
Ceny 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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Rodzaj zasobów
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Materiał nr 3b
Obliczamy koszty produkcji

Nazwa firmy .......................................................................................................................................
Nazwa produktu .................................................................................................................................
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Nazwa
użytego zasobu

Ilość
wykorzystana

Cena
jednostkowa

Koszty
całkowity
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Koszt zasobów
danego typu

Materiał nr 3c
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

Moduł II. Aktywność gospodarcza
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Materiał nr 3d
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)
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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 nr 3e
Zysk czy strata?
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 całkowicie są większe od kosztów całkowitych, obliczcie zysk:
Przychody całkowite – koszty całkowite = zysk
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6. Jeżeli wasze koszty całkowite są wyższe niż całkowite przychody, obliczcie straty:
Koszty całkowite – przychody całkowite = straty
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Ćwiczenie 5
Materiał nr 5
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.

Prowadzić własną firmę?

Moduł II. Aktywność gospodarcza

Argumenty „za”
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Argumenty „przeciw”

Ćwiczenie 6
Materiał nr 6a
Instrukcja dla grup i schemat uproszczonego biznesplanu
Zadaniem waszego zespołu jest zaplanowanie działalności gospodarczej, którą można prowadzić
w waszym lokalnym środowisku. Przystępując do zadania najpierw odpowiedzcie na pytania:
• Jakie potrzeby konsumentów w waszym najbliższym otoczeniu nie są zaspokojone?
• Jakich nowych dóbr lub usług, różniących się od oferowanych na rynku lub lepszych niż obecnie
dostępne, potrzebuje wasza lokalna społeczność?
• Na jakie usługi czy dobra istnieje w waszym środowisku popyt,
na który nie odpowiedzieli jeszcze inni producenci?
• Jakich placówek, na przykład usługowych, brakuje?
• Jakie „luki rynkowe” możecie wskazać?
Następnie, wykorzystując metodę „burzy mózgów”, wypiszcie wszystkie, nawet najbardziej fantastyczne,
pomysły działalności gospodarczej, która mogłaby dostarczyć dóbr lub usług oczekiwanych przez
klientów w waszej szkole, mieście, gminie. Podyskutujcie chwilę o zgłaszanych pomysłach, wybierzcie
najciekawszą propozycję. Zdecydujcie jaki rodzaj działalności, moglibyście prowadzić w waszym mieście,
gminie, dzielnicy. Zaplanujcie, działalność tej firmy sporządzając uproszczony biznesplan. Przygotujcie
się do jego prezentacji na forum klasy.
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Wzór uproszczonego biznesplanu 1
Rozpoczynamy działalność gospodarczą, aby (zaspokoić konkretne potrzeby naszych klientów – czyli
dostarczyć, umożliwić, ułatwić itp.)

Nasi potencjalni klienci to
Nasz produkt / usługa to
Różni się od produktów konkurencji tym, że
Zachęcimy i przekonamy klientów do kupienia naszego produktu / korzystania z usług poprzez

Nasza konkurencja to
Nasza przewaga nad konkurencją to
Nasze słabe strony
Ryzyko związane z realizacją projektu polega na
Przewidywana wielkość produkcji dóbr/ realizacji usług wynosi
Szacunkowy koszt wytworzenia dobra/ usługi wynosi
Szacunkowa cena wynosi
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Wzór uproszczonego biznesplanu 2
1. Streszczenie
2. Ogólna charakterystyka
1. Nazwa
2. Przedmiot działalności
3. Siedziba
4. Charakterystyka właścicieli
3. Cele przedsiębiorstwa
1. Krótkookresowe
2. Długookresowe
4. Plan marketingowy
1. Produkt
2. Odbiorcy
3. Konkurenci
4. Ceny
5. Promocja
5. Plan działalności podstawowej
1. Technologia
2. Plan ilościowy produkcji
3. Zaopatrzenie
4. Ochrona środowiska
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6. Plan zatrudnienia
7. Nakłady inwestycyjne, źródła finansowania
8. Plan finansowy
1. Plan przychodów
2. Plan kosztów
9. Harmonogram głównych zamierzeń
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