
KARTA ZADAŃ

Pole nr 49 

Zadania  
dla Sukcesora/Dziecka

POZIOM C



ZADANIE

Przygotuj własną analizę działań firmy  
w obszarze promocji i reklamy  

w Internecie. Sprawdź z jakich kanałów 
dotarcia do klientów korzysta Wasza 

firma. Jak wyglądają poszczególne 
profile w mediach społecznościowych. 
Zaproponuj zmiany lub wprowadzenie 

nowych narzędzi. Wykorzystaj listę 
pytań zawartą w Twoim podręczniku.  

 
Czas: 2-5 dni 



KARTA ZADAŃ

Pole nr 49 

Zadania  
dla Nestora/Rodzica

POZIOM C



ZADANIE

Przygotuj aktualną informację finansową 
dla Waszej firmy. Może to być Rachunek 
wyników, F04 lub po prostu zestawienie 

kosztów i przychodów, oraz wynik 
finansowy. Wyjaśnij co buduje koszty  

w Waszej firmie, jaki udział  
w przychodach mają poszczególne 

produkty/usługi, w jaki sposób 
prowadzisz zarządzanie finansami i kto 
jest za to odpowiedzialny. Wykorzystaj 

instrukcję do zadania z podręcznika.   
 
 
 
 

Czas: 2-4 dni



KARTA ZADAŃ

Pole nr 63 

Zadania wspólne

POZIOM C



ZADANIE

Przygotujcie razem aktualny model 
biznesowy Waszej firmy wykorzystując 

matrycę Model Business Canvas 
zawartą w podręczniku Rodzica/
Nestora, oraz instrukcję  do jej 

wypełniania. Przedyskutujcie wspólnie 
wyniki waszej pracy.  Zastanówcie się 

co w przyszłości może ulec  
zmianie i dlaczego.  

 
 
 
 
 
 

Czas: 2-3 dni 



KARTA ZADAŃ

Pole nr 56 

Zadania  
dla Sukcesora/Dziecka

POZIOM C



ZADANIE

Zastanów się jakie firmy podziwiasz, 
dlaczego mogą stanowić inspirację  

i wzór dla Waszej firmy. Wybierz 3 takie 
firmy. Poszukaj informacji o ich historii, 

aktualnej pozycji na rynku, liderach  
i ich produktach i usługach. Przygotuj 
taką analizę wykorzystując formularz  

z podręcznika. Przedstaw swoje wnioski 
Rodzicowi/om. Przedyskutujcie Twoją 

pracę  i co można wykorzystać  
w Waszej firmie.  

 
 
 
 

Czas: 1-3 dni



KARTA ZADAŃ

Pole nr 56 

Zadania  
dla Nestora/Rodzica

POZIOM C



ZADANIE

Przygotuj listę najważniejszych zadań/ 
projektów jakie będą realizowane  

w Waszej firmie  w najbliższym roku. 
Pokaż listę dziecku i omów zakres 
tych zadań. Zapytaj dziecko, który 
z projektów z jego punktu widzenia 

wydaje się najbardziej atrakcyjny  
i ciekawy. W którym wziąłby udział 

osobiście. Zaproponuj udział w takim 
zadaniu/projekcie swojemu dziecku. 

Ustalcie jakie zadania może ono 
wykonywać i w jakim zakresie.  

 
 Czas: 1-2 dni  

 
Udział w projekcie –  

w zależności od ustaleń. 



KARTA ZADAŃ

Pole nr 63 

Zadania wspólne

POZIOM C



ZADANIE

Jeśli Wasza firma posiada wizję  
i misję to przedyskutujcie jej brzmienie 

i zastanówcie się na ile jest ona 
aktualna i jakie wyzwania będą dla Was 
największe w przyszłości. Jeśli nie macie 

wizji i misji to spróbujcie  
ją wspólnie opracować.  

 
W takcie dyskusji wykorzystajcie 

opracowaną wcześniej analizę SWOT 
oraz Model Biznesowy. 

 
 Wykorzystajcie instrukcję do zadania z 

podręcznika Nestora/Rodzica.  
 

Czas: 3 -5 dni 


