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TBF – Ku lepszej przyszłości – Edukacja jako miejsce promocji regionów Świętokrzyskiego i Abruzzo

Grudzińska Krystyna 

Temat zajęć: Poznaję siebie, poznaję rynek, czyli ludzi, którzy kupują. 

Wprowadzenie: 

Zajęcia te są istotnymi dla realizacji całego modułu, ponieważ pozwolą uczniom określić 
swoje mocne i słabe strony, swoje zainteresowania i umiejętności w kontekście cech i 
umiejętności charakteryzujących osoby przedsiębiorcze. Umiejętność dokonania rzetelnej 
samooceny pozwala na podejmowanie decyzji odnośnie własnej dalszej drogi zawodowej 
obarczonych niższym ryzykiem ich nietrafności. Umiejętność wybrania i dokładnego 
zanalizowania grupy odbiorców produktów własnej działalności gospodarczej jest podstawą 
do zapewnienia opłacalności funkcjonowania firmy. 

Cele zajęć: 

Uczestnik szkolenia (uczeń): 

 Potrafi określić cechy i umiejętności osoby przedsiębiorczej; 

 Umie identyfikować podstawowe cechy własnej osobowości; 

 Potrafi dokonać rzetelnej samooceny; 

 Potrafi przeprowadzić analizę „za” i „przeciw” prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej; 

 Dokonuje wyboru przedmiotu oraz obszaru swojej działalności gospodarczej; 

 Umie przeprowadzić analizę rynku zbytu. 

Metody i formy pracy:  

 Praca w grupie 

 Praca indywidualna 

 Dyskusja kierowana 

 Praca ze schematem 

 Praca z tekstem 

 Analiza „za” i „przeciw” 

 Mapa mentalna 

Środki dydaktyczne:  

 Ćwiczenie 1. Test sprawdzający poziom własnej przedsiębiorczości; 

 Ćwiczenie 2. Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć; 

 Materiał pomocniczy nr 1 „Zalety i wady prowadzenia własnej firmy”; 
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 Materiał pomocniczy nr 2 „Mocne strony przedsięwzięcia i przeszkody w jego 
realizacji”; 

 Materiał pomocniczy nr 3 „Analiza rynku zbytu”. 

 Ćwiczenie nr 3 „Portret typowego klienta” 

 Ćwiczenie nr 4 „Analiza rynku konkurencji”. 

 Ćwiczenie nr 5 „Opis własnej działalności” 

 Papier flipchartowy, flamastry; 
 
 

Czas zajęć: 3 x 45 min. 

Przebieg zajęć: 

1. Zapoznaj uczniów z tematyką i celami realizowanych zajęć. Zaproponuj, aby 
odpowiedzieli na pytania „Jaką osobę uważamy za osobę przedsiębiorczą?”, „Jakimi 
cechami charakteru, osobowości wyróżnia się taka osoba?”. „Czy określenie „osoba 
przedsiębiorcza” jest równoznaczne z określeniem „przedsiębiorca”?” 

2. Powiedz uczniom, że w trakcie zajęć będą mieli możliwość zbadania własnych szans 
na sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej, że w wyniku oceny własnego 
poziomu motywacji oraz poznaniu wyników samooceny na podstawie testu „Właśnie 
to lubię robić”, zbadają swoje predyspozycje do prowadzenia działalności 
gospodarczej. Rozdaj uczniom testy będące treściami ćwiczeń nr 1oraz nr 2. Po kilku 
minutach porozmawiaj z uczniami na temat uzyskanych wyników badania. 

3. Zaproponuj uczniom, aby bez względu na wyniki badania w czteroosobowych 
grupach zastanowili się jakie są zalety i wady prowadzenia działalności gospodarczej 
– poleć, aby wyniki dyskusji wpisali do tabeli znajdującej się w Materiale 
pomocniczym nr 1. Po kilku minutach zespoły uczniowskie prezentują swoje ustalenia. 

4. Udostępnij teraz każdemu uczniowi Materiał pomocniczy nr 2 i poproś, aby każdy w 
oparciu o lepsze rozpoznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron, talentów i 
zainteresowań zastanowił się jaki rodzaj działalności gospodarczej jest dla niego 
najbardziej interesujący i jakie zauważa mocne strony przedsięwzięcia (poparte 
swoimi umiejętnościami, talentami), a jakie może napotkać przeszkody w jego 
realizacji. Czy i jak można pokonać zauważone przeszkody? 

5. Uświadom uczniom, że ich działania jako przedsiębiorcy muszą być skierowane na 
rynek. Podkreśl, iż należy go dobrze poznać, ponieważ od wyników analizy rynku, 
zależeć będzie to, czy powołają do życia swoje firmy. Rozdaj każdej grupie uczniów 
arkusz papieru i flamastry i zaproponuj utworzenie mapy mentalnej dotyczącej słowa 
„rynek” a po kilku minutach poproś liderów grup o zaprezentowanie stworzonego  
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asocjogramu. Przeprowadź dyskusję kierowaną i doprowadź uczestników tej dyskusji 
do stwierdzenia, że rynek to ludzie, którzy na nim działają i że trzeba dobrze go 
poznać, aby osiągnąć zamierzone cele.  Rozdaj uczniom Materiał pomocniczy nr 3 – 
Analiza rynku zbytu a po zapoznaniu się z nim i przedyskutowaniu powyższego 
zagadnienia poleć wykonanie ćwiczenia nr 3 i 4. 

6. W ramach rekapitulacji nawiąż do podstawowych wątków zajęć i poleć uczniom, aby 
wykonali ćwiczenie nr 5. 
 

 

Ćwiczenie nr 1- test sprawdzający poziom własnej przedsiębiorczości 

Odpowiedz na pytania zawarte w poniższej tabeli.1 Wstaw krzyżyk obok właściwej 
odpowiedzi.  

Numer 
pytania 

 TAK NIE 

1. Czy jesteś osobą, o której się mówi, że potrafi wszystko zrobić?   

2. Czy zwracają się do Ciebie osoby o poradę?   

3. Czy lubisz liczyć?   

4. Gdy masz problem, to czy idziesz do znajomego i prosisz o 
pomoc? 

  

5. Czy dbasz o swój ubiór, gdy idziesz do urzędu?    

6. Czy straciłeś kiedyś prace?   

7. Czy często chorujesz?   

8. Czy lubisz coś zrobić tylko po to, aby udowodnić, że potrafisz to 
zrobić? 

  

9. Czy wykonując jakąś prace wymyślasz nowe metody?   

10. Czy lubisz jak ktoś mówi Ci co masz robić?   

11. Czy często jesteś dumny ze swoich dokonań?   

12. Czy potrafisz pracować tak długo, aż skończysz dzieło?   

13. Czy czytujesz gazety?   

14. Czy sypiasz zwykle więcej niż 7 godzin?   

15. Czy łatwo przekonujesz innych do swoich pomysłów?   

 

 

                                                            
1 Co zrobić, żeby zarobić. Poradnik dla mieszkańców wsi. E. Sołtys, R. Tendera, Fundacja Wspomagania Wsi, 
Warszawa 2001. 
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Jeżeli odpowiedziałeś TAK na pytania 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,13,15, to policz sobie po jednym 
punkcie za każdą odpowiedź. Jeżeli odpowiedziałeś NIE na pytania 7,10,14 to również policz 
sobie po jednym punkcie za każdą taką odpowiedź. Dodaj wszystkie punkty. 

Jeżeli suma punktów zawiera się między liczbami 0 – 3, to masz nikle szanse na powodzenie 
w zakresie prowadzenia własnej firmy. 

Jeżeli suma punktów zawarta jest między liczbami 4 – 7, to możesz mieć trudności w 
działaniu.  

Jeżeli suma punktów zawarta jest między liczbami 8 – 12, to posiadasz cechy potrzebne do 
samodzielnego działania.  

Wynik 13 i więcej punktów wskazuje na ponadprzeciętne możliwości osiągnięcia sukcesu w 
ramach prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Ćwiczenie nr 2-  Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć 

Sprawdź, czy w dążeniach do osiągnięcia celu kierujesz się chęcią unikania niepowodzeń, 
czy chęcią osiągnięcia sukcesu. Odpowiadaj szczerze! Tylko wówczas dokonana zostanie 
poprawna ocena Twoich predyspozycji do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Motywacja czyni cuda! To nie blef, a szczera prawda. Sprawdź, czy w swoich dążeniach do 
celu bardziej kierujesz się chęcią osiągnięcia sukcesu czy unikania niepowodzenia. Taka dia-
gnoza niewątpliwie przyda Ci się w planowaniu swojej kariery zawodowej. Poniższy test po-
zwoli Ci na nią przy założeniu, że odpowiesz szczerze. Nikt przecież nie będzie Cię oceniał 
za wybór odpowiedzi. Pamiętaj! Rozmawiasz z samym sobą i nie musisz się krępować. 

Kwestionariusz do mierzenia motywacji osiągnięć2 

Poniżej znajdują się pytania lub stwierdzenia dotyczące badań opinii, przekonań i 
zachowania się człowieka wobec różnych spraw. Do każdego pytania lub stwierdzenia są do 
wyboru co najmniej dwie odpowiedzi. Charakter pytań lub stwierdzeń jest taki, że nie ma tu 
odpowiedzi dobrych i złych, są tylko odpowiedzi trafnie lub nietrafnie opisujące Twoje 
przekonania, preferencje i zachowania wobec poruszanych tu spraw. 

Po przeczytaniu każdego zdania wybierz jego dokończenie tak, aby najbardziej trafnie 
odpowiadało Twoim cechom, upodobaniom, przekonaniom, zainteresowaniom. Każdej 
wypowiedzi może towarzyszyć tylko jedna odpowiedź. Podkreśl ją lub zaznacz, np. kółkiem. 
1. Najbardziej interesują mnie problemy, co do których istnieje opinia, że 

prawdopodobieństwo znalezienia optymalnego rozwiązania jest: 
a) duże, 
b) dość duże, 
c) minimalne. 

2. Wolę brać udział w konkursie, w którym przewidziane są: 

                                                            
2 Przedsiębiorczość. Kreowanie ról na rynku pracy. Z. Sepkowska, WSiP, Warszawa 1999. 
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a) niewielkie nagrody, ale perspektywa otrzymania ewentualnej nagrody jest bliska w 
czasie, 
b) wysokie nagrody, ale perspektywa otrzymania ewentualnej nagrody jest odległa w 
czasie. 

3. Gdy chcę osiągnąć jakiś cel, który uważam za łatwy do osiągnięcia, ale w trakcie dążenia 
do niego odnoszę niepowodzenia, wówczas moje zaangażowanie w osiągnięcie tego celu: 
a) wzrasta, 
b) maleje, 
c) utrzymuje się na tym samym poziomie. 

4. Gdy realizowanie moich osobistych celów staje się sprzeczne z interesami bliskich mi 

ludzi, wówczas: 

a) zawsze rezygnuję z realizacji moich własnych celów, 
b) przeważnie rezygnuję, 
c) w połowie wypadków rezygnuję, 
d) dość rzadko rezygnuję, 
e) nigdy nie rezygnuję. 
 

5. Gdy z różnych względów muszę zrezygnować ze swoich planów, wówczas pamiętam o 
nich: 
a) bardzo długo, 
b) długo, 
c) przez pewien czas, 
d) krótko, 
e) bardzo krótko. 

6. Uważam się za osobę: 
a) bardzo ambitną, 
b) ambitną, 
c) przeciętnie ambitną, 
d) mało ambitną, 
e) raczej nieambitną. 

7. Czas dłuży mi się: 
a) bardzo rzadko, 
b)rzadko, 
c) czasami, 
d) często, 
e) bardzo często. 

8. Gdy stoi przede mną jakieś nowe zadanie, to niepokój (często nieuzasadniony), że nie 
wykonam go tak, jakby należało, towarzyszy mi: 
a) bardzo często, 
b) często, 
c) czasami, 
d)rzadko, 
e) nigdy. 
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9. Każde przedsięwzięcie, do którego przywiązuję większą wagę: 
a) planuję na długo przed jego realizacją, 
b) zwykle planuję na pewien czas naprzód, 
c) w ogóle nie planuję, a od razu przystępuję do „rzeczy". 

10. Wolałbym pracować dla zleceniodawcy, który: 
a) zawsze daje przeciętnie ciekawe zlecenia, 
b) czasem daje zlecenia wyjątkowo ciekawe, ale czasem wyraźnie nudne, 
c) wszystko mi jedno. 

11. Lubię pracować z ludźmi, którzy: 
a) w taki sam sposób podchodzą do zagadnień zawodowych jak ja, 
b) różnią się w pewnym stopniu w podejściu do zagadnień zawodowych, 
c) mają zupełnie inne podejście. 

12. O niepowodzeniach: 
a) zapominam łatwo, 
b) zapominam dość łatwo, 
c) pamiętam pewien czas, 
d) dość długo pamiętam, 
e) bardzo długo pamiętam. 

13. Gdy mi się coś nie wiedzie, wówczas: 
 a) bardzo łatwo rezygnuję, 
b) łatwo rezygnuję, 
c) czasem rezygnuję, 
d) trudno rezygnuję, 
e) nigdy nie rezygnuję. 

14. Lubię realizować cele: 
a) długodystansowe, 
b) średniodystansowe, 
c) krótkodystansowe. 

15. Wymagania, jakie sobie stawiam, są: 
a) bardzo wysokie, 
b) wysokie, 
c) przeciętne, 
d) raczej niskie, 
e) niskie. 

16. Sprawy, do których przywiązuję wagę, ale w danym momencie uważam za żmudne, 
odkładam na później i biorę się do przyjemniejszych zajęć: 
a) bardzo często, 
b) często, 
c) od czasu do czasu, 
d) rzadko, 
e) bardzo rzadko. 
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17. To, do czego dążę: 
a) zawsze mi się udaje prędzej czy później osiągnąć, 
b) przeważnie udaje mi się osiągnąć, 
c) od czasu do czasu udaje mi się osiągnąć, 
d) często nie udaje mi się osiągnąć (czasem z przyczyn zewnętrznych), 
e) mam wyraźnego pecha w realizowaniu własnych dążeń. 

18. O swojej przyszłości myślę: 
a) bardzo często, 
b) często, 
c) od czasu do czasu, 
d) rzadko, 
e) bardzo rzadko. 

19. Powracam do realizacji planów, których dawniej nie mogłem zrealizować: 
a) bardzo rzadko, 
b) rzadko, 
c) czasami, 
d) często, 
e) bardzo często. 

20. Na „ekstra" przyjemności: 
a) zwykle nie mam czasu, 
b) często nie mam czasu, 
c) czasami mam zbyt mało czasu, 
d) zazwyczaj mam dostatecznie dużo czasu, 
 

1. a - l pkt. b-5 c- l 

 

8. a- l b-2 c-3 d 4 e-5 

 

15. a-5 b-4 c-3 d-2 e-1 

 
2. a- l b-5 

 

9. a - 5 b-3 c- l 

 
16. a-l b-5 c-3 d-1 e-1 

3. a-5 b-1 c-3 

 

10. a-l b-5 c-3 

 

17. a-l b 2 c-3 d 4 e-5 
 

4.a-l b-2 c-3 d-4 e-5  

 

11. a - l b-3 c-5 

 

18.a-5 b-4 c-3 d-2 e-1 
 

5.a-5 b-4 c-3 d-2 e-1  

 

12. a-l b-2 c-3 d-4 e-5 

 

19. a-5 b-4 c-3 d-2 e-1 

 
6.a-5 b-4 c-3 d-2 e-1 

 
13. a-l b-2 c-3 d-4 e-5 

 

20. a-l b-2 c-3 d- 4 e-5  

 
7.a-5 b-4 c-3 d-2 e-l  

 

14. a-5 b-3 c- l 
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Analiza ćwiczenia 

Maksymalna liczba punktów: 100 

Suma uzyskanych punktów: ............... 

Współczynnik motywacji  = suma uzyskanych punktów motywacji x 100% : 100 

Twój współczynnik motywacji = ................ 

Analiza wyników 
Jeżeli współczynnik motywacji oscyluje wokół 50% oznacza to, że sam nie wiesz, czego 

chcesz. Z jednej strony - drzemie w Tobie żądza sukcesu, z drugiej boisz się podjąć ryzyka 
jego osiągnięcia. Tyle w Tobie motywacji do osiągnięć, ile motywacji unikania niepowodzeń. 

Im bliższy 100% współczynnik motywacji, tym silniejsza jest w Tobie motywacja do 
osiągnięć. Im mniejszy od 50%, tym bardziej przeważa motywacja do unikania niepowodzeń. 
 

Zakładam, że poprzednie ćwiczenia utwierdziły Cię w przekonaniu, iż możesz stać się 
przedsiębiorcą i prowadzić działalność gospodarczą. Być może masz już pomysł na własną 
firmę? Jeżeli jednak nie, to spróbuj zadać sobie kilka pytań dotyczących siebie samego. 
Znajomość siebie, swoich talentów, zainteresowań, swoich słabych i mocnych stron ułatwi Ci 
podjęcie decyzji o wyborze przedmiotu działania. Pamiętaj! – pomysł na dobry interes 
powinien być zgodny z Twoimi umiejętnościami, predyspozycjami, ale także możliwościami. 
Gdy możesz wybierać – wybierz to co Cię cieszy, co daje Ci satysfakcję i zadowolenie. 
Najlepiej wybrać taką dziedzinę działalności, taką branżę, na której się znasz i w której 
możesz zostać ekspertem. 
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Materiał pomocniczy nr 1 - Zalety i wady prowadzenia własnej firmy 
 
Rozważ zalety i wady prowadzenia działalności na własny rachunek (Z. Sepkowska, 1999) 

Dokonaj analizy plusów i minusów samozatrudnienia, rozpatrując ten problem z różnych 
punktów widzenia: 

właściciela firmy 

rodziny 

społeczeństwa 

Wyniki swoich przemyśleń wpisz do tabeli. A może wykonasz to zadanie pracując w 
kilkuosobowym zespole? 

 

ZALETY I WADY PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY 

 

ZALETY WADY 

Z punktu widzenia właściciela firmy 

Poprawa sytuacji finansowej 
................................................... 
................................................... 
................................................... 
................................................... 

 

Ryzyko niepowodzenia 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 
............................................... 

Z punktu widzenia rodziny 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

............................................... 

............................................... 

............................................... 

............................................... 
Z punktu widzenia społeczeństwa 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 
 

.............................................. 

.............................................. 

.............................................. 

............................................. 
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Materiał pomocniczy nr 2 – Mocne strony przedsięwzięcia i przeszkody w jego 
realizacji 

Zastanów się co chciałbyś robić. Jaka działalność gospodarcza Cię interesuje i sprawi Ci 
przyjemność? (E. Sołtys, R. Tendera, 2001) 

 

Jaka działalność gospodarcza mnie interesuje? Jaka sprawi mi przyjemność? 

  
     
    
    
  

 
 

 W wyniku dodatkowych przemyśleń spróbuj wybrać 2, 3 spośród nich. Dopisz do wybranych 
rodzajów działalności  swoje mocne strony oraz przewidywane przez Ciebie przeszkody jakie 
widzisz w realizacji każdego przedsięwzięcia. 

 

Działalność Mocne strony przedsięwzięcia Przeszkody w realizacji 
przedsięwzięcia 

1. 
2. 
3. 

  

 

Zastanów się, jak możesz pokonać pojawiające się przeszkody. Co możesz zrobić? 

 

Przeszkoda         
w działaniu 

Jak ją pokonać?  Do kiedy? 

1. 
2. 
3. 
4. 

  

 

Zobacz, w którym działaniu masz najwięcej mocnych stron. Jednocześnie przeanalizuj 
przeszkody w tym działaniu. Oceń szanse przezwyciężenia tych przeszkód. Jeżeli szanse 
pokonania trudności są realne – podejmij decyzję o wyborze właśnie tej działalności. Jeżeli 
takich realnych szans nie widzisz, wybierz inne działanie i dokonaj ponownej analizy. Gdy 
jesteś osobą, która ma silną motywację działania i kierujesz się zasadą osiągnięcia sukcesu to 
widząc nawet przeszkody stojące na drodze do samozatrudnienia, nie rezygnuj ze swoich 
planów. Nawet poważne przeszkody (finansowe, lokalowe, braku odpowiednich kwalifikacji,  
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itp.) nie powinny złamać Twojej silnej motywacji. Na otaczającym Cię rynku znajdziesz 
wiele różnorodnych instytucji, które nastawione są na udzielenie Ci pomocy. Wyszukaj w 
swoim regionie instytucje wspierające samozatrudnienie i udzielające pomocy małym 
przedsiębiorstwom.   
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Materiał pomocniczy nr 3 – Analiza rynku zbytu 

Poznanie rynku można sprowadzić do poznania ludzi, którzy będą kupować produkty czy 
usługi oferowane przez firmę oraz do poznania dostawców towarów czy usług potrzebnych 
nowej firmie. Analizę możesz przeprowadzić metodami: 

 Bezpośredniego sondażu rynku – obserwacja, ankieta, wywiad 

 Statystycznymi – wykorzystujesz wówczas dane z lat ubiegłych. 

Analizując rynek należy uwzględnić wiele czynników, np. liczbę osób, które są skłonne kupić 
Twoje produkty lub usługi, ceny rynkowe, częstotliwość zakupu danych produktów czy 
usług, wiek i dochody klientów, oraz istniejące na rynku trendy, modę, itp. Uzyskane 
informacje pomogą Ci ustalić kwoty, które możesz uzyskać ze sprzedaży produktu w 
określonym czasie, np. miesiącu. Pamiętaj jednak, że na interesującym Cię rynku 
prawdopodobnie działają już inne firmy, które są dla Ciebie konkurencją. Zbierz informacje, 
jak się mają interesy tej konkurencji. Jeżeli konkurenci mają kłopoty ze sprzedażą, to fakt ten 
powinien być dla Ciebie ostrzeżeniem – zastanów się, czy Ty sobie poradzisz. Jaką 
ewentualnie będziesz miał przewagę konkurencyjną – może masz jakieś pomysły, np. jak 
lepiej dotrzeć do odbiorcy, jak obniżyć koszty, jak lepiej zorganizować pracę? A może ludzie 
nie potrzebują oferowanych przez konkurencję produktów? – zbadaj ten problem. Pamiętaj, 
że dzisiaj sztuką nie jest coś wyprodukować, ale to „coś” sprzedać. Aby to „coś” sprzedać, nie 
wystarczy mieć wyrób (usługę) dobry czy nawet bardzo dobry – trzeba pokazać, że jest inny 
niż cała reszta podobnych lub niemal identycznych.  
Zastanów się także nad tym, skąd będziesz otrzymywał surowce i materiały niezbędne do 
prowadzenia działalności. Czy możesz je dostać na rynku lokalnym, czy może musisz ponosić 
wysokie koszty ich sprowadzania z dużych odległości? Pamiętaj! – wyższe koszty transportu 
będą rzutować na wyższe ceny Twoich produktów czy usług, a to oznaczać może niższą 
konkurencyjność tychże.   
W czasie analizowania rynku pamiętaj motto Sama Waltona: 
„Istnieje tylko jeden szef. Klient. 
On może wyrzucić z firmy każdego, od prezesa w dół, 
po prostu wydając pieniądze gdzie indziej”. 
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Ćwiczenie nr 3. 

W oparciu o zebrane informacje dotyczące rynku, sporządź „portret typowego klienta"            
i wpisz dane do tabeli.  

Obraz typowego nabywcy wyrobu (usługi)  

 

Cechy nabywcy Opis nabywcy 

  

  

  

  

  

 

Ćwiczenie nr 4. 

Przeprowadź analizę rynku konkurencji wykorzystując poniższą tabelkę.  

 

Analiza rynku konkurencji  

 

 

Nazwa i lokalizacja 
firmy 

 

Rodzaj wyrobu 
(usługi) 

Warunki sprzedaży 

(cena, forma płatności, 
upusty, inne) 

 

Szacunkowe obroty 

    

    

    

    

    

 

Ćwiczenie nr 5. 

W oparciu o dokonany wybór produktu (usługi), które zamierzasz zaoferować klientom oraz 
zestaw informacji uzyskanych w wyniku analizy rynku zbytu spróbuj krótko napisać czym 
będzie zajmowała się Twoja firma. 

 

 


