
 Podstawy przedsiębiorczości – CECH- Barbara Wojtasiak          26.03.2020r     KONKURS 

Dla wszystkich uczniów CECH , którzy biorą udział lub będą chcieli wziąć udział ( w przyszłym roku szkolnym ) w 

programie „ Prymus Zawodu Pomorza i Kujaw „ ogłaszam dwa e- konkursy. 

W przypadku  Biznesplanu dotyczy to też osób , które chcą uzyskać ocenę celującą na zakończenie edukacji (klasy  III 

a,b,c) przy założeniu  średniej 4,75 z ocen cząstkowych. 

I. Opracowanie testu dotyczącego określenia cech osoby przedsiębiorczej: 

 Tytuł testu: Czy jestem osobą przedsiębiorczą? 

 Ilość pytań: 15 – 20. 

 Pytania zamknięte: tzn. pytanie i odpowiedź : a, b, c, i tylko jedna odpowiedź prawidłowa. 

Nie jest wymagane podsumowanie testu, czyli za pomocą ilości punktów określenie, czy osoba rozwiązująca posiada 

cechy przedsiębiorcze czy nie. 

II. Biznesplan 

Proszę sporządzić Biznesplan dla firmy mikro firmy (zatrudniającej do 9 osób ) lub dla najmniejszej działalności 

gospodarczej czyli osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 

BIZNESPLAN powinien zawierać: 

1. Streszczenie -  cel podejmowanej działalności , krótki opis przedsięwzięcia, źródło finansów na rozpoczęcie i 

prowadzenie działalności ,zakładany zysk (miesięczny, roczny itp.). 

2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa – nazwa firmy , adres, kontakt (tel. fax ) ,logo ,właściciele, forma prawno 

organizacyjna (np. rodzaj spółki ) , udział właścicieli w kapitale spółki. 

3.Analiza SWOT – szanse, zagrożenia ,mocne ,słabe strony spółki. Ten punkt jest nieobowiązkowy. 

4. Analiza rynku – docelowi klienci, zagrażający konkurenci ,charakterystyka produkowanych towarów lub usług, 

cena tych towarów lub usług, sposoby rozprowadzania towarów lub usług  (dystrybucja),ewentualnie sposób 

reklamy  działalności. 

5. Plan techniczny-  opis posiadanego majątku oraz kapitałów planowany zakup nieb jednego majątku , plan 

ilościowy produkcji towarów lub usług. 

6. Struktura organizacyjna i plan zatrudnienia- schemat organizacyjny firmy, kadra zarządzająca , ilość zatrudnionych 

pracowników ( na jakich stanowiskach ) , płace pracowników (brutto). 

7.Plan  finansowy -  przyjąć okres rozliczeń  ( tydzień , kwartał, rok itp.) podać przewidywane przychody, koszty oraz 

obliczyć przewidywany zysk czyli wynik finansowy firmy. 

PRZYCHÓD – KOSZTY = ZYSK lub STRATA 

Źródła : e-podręcznik Podstawy Przedsiębiorczości wydawnictwo Nowa Era , autorzy :Z,Makieła , T. Rachwał lub inny, 

Internet , a dla TESTU dodatkowo  notatki z zeszytu Dział I „Komunikacja interpersonalna”. 

TEST oraz BIZNESPLAN proszę przesyłać na mój adres e-mail      wojbasia1@gmail.com 

Proszę pamiętać o podaniu swojego nazwiska oraz imienia i klasy( bieżącej). 
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