
Scenariusz lekcji przedsiębiorczości dla szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

Temat: “Analiza SWOT” 

 

Czas trwania: 1 godzina lekcyjne na zapoznanie uczniów z tematem, 2 godziny 

na prezentację wyników analiz SWOT przygotowanych przez grupy uczniów w 

ramach pracy projektowej.  

Materiały: Rozdział 4 przewodnika dla młodych przedsiębiorców  “Young 

Entrepreneurs on Start! – Guidebook”, karty pracy z materiałami zaczerpniętymi 

z przewodnika.  

Metody: Wykład, burza mózgów, praca w grupach, projekt. 

 

Cele lekcji: 

• Uczniowie będą w stanie przeprowadzić analizę SWOT produktu lub 

przedsięwzięcia. 

 

Uwagi: Lekcja jest częścią bloku tematycznego “Marketing”. 

 

 

Przebieg lekcji: 

 

Uczniowie na poprzednich zajęciach poznali ogólne zasady tworzenia 

biznesplanu oraz strategii marketingowej, których integralną częścią powinna 

być analiza SWOT. Bieżąca lekcja będzie poświęcona szczegółowo temu 

zagadnieniu.  

Nauczyciel przypomina uczniom, że analiza SWOT to najbardziej podstawowe 

narzędzie w tworzeniu strategii marketingowej (i nie tylko – jest to uniwersalna 

technika przy planowaniu różnorodnych działań projektowych, usługowych czy 

rynkowych). Lekcja będzie koncentrowała się jednak na wykorzystaniu SWOT 



do określenia mocnych stron (S – od angielskiego wyrazu strenghts), słabych 

stron (W- weaknesses), szans (O - opportunities) i zagrożeń (T- threats) 

produktu. Nauczyciel przypomina uczniom, że świadomość tego, jakie zalety 

ma produkt/przedsięwzięcie, aspektów które mogą zostać poprawione lub 

ulepszone, szans i przeszkód mogących pojawić się po drodze, jest niezbędna do 

przeprowadzenia udanej kampanii marketingowej. Podstawowym założeniem 

analizy SWOT jest zdefiniowanie celu, a następnie użycie analizy do określenia, 

jakie zewnętrzne i wewnętrzne czynniki mogą pomagać bądź przeszkodzić w 

jego osiągnięciu. Mocne i słabe strony reprezentują czynniki wewnętrzne 

wpływające na jednostkę czy organizację, podczas gdy szanse i zagrożenia 

stanowią czynniki zewnętrzne, środowiskowe. Prawidłowo przeprowadzona 

analiza SWOT pozwoli jasno zdefiniować cele, zminimalizować ryzyko oraz 

ulepszyć process podejmowania decyzji. 

 

ZADANIE 1 

Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy zawierające schemat analizy SWOT z 

listą pytań, które należy zadać analizując produkt (zaadaptowane z rozdziału 4 

przewodnika dla młodych przedsiębiorców “YES! - Guidebook”). Uczniowie 

wspólnie dokonują analizy SWOT produktu (można tu wykorzystać przykłady 

zaczerpnięte z produktów, nad którymi uczniowie pracowali na wcześniejszych 

zajęciach – n.p. sklep internetowy czy szkoła językowa). Mocne i słabe strony, 

szanse i zagrożenia są podawane przez uczniów, omawiane (z pomocą 

nauczyciela) i zapisywane na tablicy.  

Po przemyśleniu elementów SWOT uczniowie wraz z nauczycielem analizują, 

w jaki sposób wpływają one na siebie nawzajem, aby jak najdokładniej określić 

szanse na powodzenie przedsięwzięcia, co stanowić będzie podstawę 

potencjalnej udanej strategii marketingowej.   

 

 



 

 

ZAKOŃCZENIE / ZADANIE PROJEKTOWE 

 

Uczniowie zostają podzieleni na grupy 3-4-osobowe. Każda z grup może 

wybrać sobie (lub wylosować) propozycję produktu, dla którego mają 

przeprowadzić analizę SWOT, a następnie przedstawić je reszcie klasy i 

nauczycielowi na następnych zajęciach. Pozostali uczniowie i  nauczyciel 

udzielą im informacji zwrotnej/konstruktywnej krytyki na temat ich analizy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


