
SCENARIUSZ LEKCJI Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ 

TEMAT:   Zakładanie własnej firmy – biznes plan. 

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna na zapoznanie uczniów z tematem i ważniejszymi 

pojęciami (2 w razie potrzeby), 2 tygodnie na realizację zadania, 2 godziny 

lekcyjne na prezentację własnych biznesplanów. 

Cele lekcji: 

Ogólny – uczeń wie jak stworzyć udany biznesplan. 

Szczegółowe – uczeń: 

 Zna definicję biznesplanu i jego rodzaje,

 Zna części składowe biznesplanu,  pojęcia takie jak min. bilans, rachunek

zysków i strat,

 Zna istotą planowania, korzyści jakie ono przynosi,

 Umie  sporządzić plan działania małego przedsiębiorstwa biorąc pod

uwagę i analizując wszystkie jego elementy.

 Umie  odnaleźć się w gospodarce rynkowej, rozwija przedsiębiorczości,

 Rozwija umiejętności sporządzania pisemnych opracowań i prezentowania

ich,



 Rozwija umiejętność zarówno samodzielnej pracy projektowej, jak i 

współpracy w grupie.  

 

 

Metody: pogadanka, wykład, metoda projektów, studium przypadków. 

 

Przebieg lekcji. 

 

WSTĘP MERYTORYCZNY 

 

Nauczyciel wyjaśnia zasady konstruowania biznesplanu, zapoznaje uczniów z 

przykładami prostych biznesplanów, na przykładzie wymyślonej na potrzeby 

lekcji firmy  uczniowie poznają kolejne etapy konstruowania planów 

przedsięwzięć, przeprowadzają ćwiczenia konstruowania przykładowych 

biznesplanów. 

MATERIAŁY: 

- ankieta z pytaniami wstępnymi o przedsięwzięciu, 

- przykładowy biznesplan, 

- tabela punktu pojawienia się zysku, 

- przykłady terminów do analizy i burzy mózgów, 

- rozdział poświęcony tworzeniu biznesplanu z przewodnika dla młodych 

przedsiębiorców „Young Entrepreneurs on Start!  - the Guidebook” 

powstałego podczas trwania projektu YES!.  

-  

 

Definicja – biznesplan to szczegółowy plan działania firmy, to mapa, która 

pokazuje przedsiębiorcy jak dotrzeć do celu. To zbiór dokumentów, które 

powinny określać przedsiębiorstwo, miejsce przedsiębiorstwa w otoczeniu 



gospodarczym, cele przedsiębiorstwa, sposoby i środki zmierzające do 

osiągnięcia celów w określonym horyzoncie czasowym 

 

Podstawowe cechy biznesplanu, min: 

- odzwierciedlać aktualną, rzeczywistą sytuację analizowanego 

przedsiębiorstwa z różnych punktów widzenia (operacyjnego, 

produkcyjnego, finansowego itd.) oraz uwzględnia analizę rynku i 

konkurencji., 

- określa ramy czasowe przedsięwzięcia, 

- jest atrakcyjny i czytelny 

- jest dobrze przemyślany, realny, wiarygodny ( szanse i ryzyko, mocne 

strony i słabe strony, wielowariantowy ). 

 

Kiedy wymagany jest biznesplan: 

- gdy chcemy założyć przedsiębiorstwo, 

- gdy dochodzi do fuzji lub podziału przedsiębiorstwa, 

- w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych, 

- w sytuacjach gdy dochodzi do zmian w firmie, np. form własności, profilu 

działalności, nowe inwestycje, modernizacje ). 

Zasady planowania: 

Wstępna - sformułowanie celów, założeń i strategii firmy. Odpowiedzieć na 

pytania, min:  

1. Dlaczego chcę prowadzić własną działalność gospodarczą? 

2. Jaki rodzaj działalności gospodarczej mam zamiar prowadzić? 

3. Gdzie i kiedy? 

4. Kim będą moi klienci, jak ich pozyskać? 

5. Kim będzie moja konkurencja? 

6. Na jakie koszty muszę być przygotowany celem uruchomienia firmy? 

7. Jak zdobędę niezbędne środki finansowe na uruchomienie firmy? 



8. Jakie przewidujesz przychody swojej firmy, o ile będą wyższe od 

ponoszonych kosztów? 

9. Jak zorganizuję swoją firmę? 

10. Jaka procedurę kontroli przyjmiesz celem oceny prowadzonej działalności 

gospodarczej i marketingowej? 

 

PRACA W GRUPACH – OPRACOWANIE BIZNESPLANU DLA 

WŁASNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA. 

 

Nauczyciel dzieli klasę na grupy, każda z nich ma wybrać lidera koordynującego 

pracę zespołu. Grupy będą miały za zadanie opracować biznesplan dla ustalonych 

przez nauczyciela firm/przedsiębiorstw, np., szkoła językowa „Your English”, 

pizzeria „Little Italy”, sklep obuwniczy, itd. Uczniowie sami ustalają zakres 

projektów, podział pracy w grupie. Czas na realizację to 2 tygodnie, podczas 

których mają możliwość konsultacji, korzystania ze wszelkich dostępnych źródeł 

informacji, zwłaszcza z przewodnika dla młodych przedsiębiorców „Young 

Entrepreneurs on Start! – the Guidebook” powstałego podczas trwania projektu 

YES!.  

Czas na prezentację gotowych biznesplanów to 2 godziny lekcyjne. Liderzy grup 

prezentują przygotowany materiał „komisji” składającej się z nauczycieli 

przedsiębiorczości oraz zaproszonych gościnnie lokalnych przedsiębiorców. 

Członkowie komisji oceniają wnikliwie prezentowane prace komentując ich 

mocne i słabe strony. Przyznają od 0 do 10 punktów za poszczególne elementy 

biznes planu, wystawiają punktową ocenę końcową. 

 

 


