Cash Lajf Balans - treści
edukacyjne gry (Scenariusz 2)

Scenariusz 2 - EDUBOTY
Wyzwania
Prawidłowa odpowiedź została oznaczona kolorem
LP

Pytanie 1

Odp B

Pytanie 2

Nagła zmiana! Jaka
metodyka zakłada
elastyczność
odnośnie założeń i
1 celów?
Zwinna

Waterfall

Prezentacja
swojego pomysłu
krótkim w czasie
(przejazdu windą) to
inaczej?
Small talk

Czy strategia
marketingowa
może być częścią
2 biznesplanu?

Chcesz zrobić
Tak, jest
analizę SWOT, czyli
jedną z
znaleźć mocne i
podstawowyc słabe strony firmy
Jej szanse i
h
oraz?
zagrożenia

Firma zapewni Ci
serwer, na którym
umieścisz swoja
domenę. Jaka to
3 usługa?

Odp A

Nie, tworzy
odrębny
dokument

Odp A

Odp B

Pytanie 3

Odp A

Odp B

Elevator pitch

Jaka NIE powinna
być Twoja
prezentacja
pomysłu?

Otwierająca
dyskusję

Pełna
niedopowiedze
ń

Jej wrogów i
fanów

Biznesplan w ręku
inwestora. Która
jego część będzie
kluczowa?

Życiorysy
Plan finansowy współpracowni
firmy
ków

Hostingowa

Hosting to inaczej
Internetowe
miejsce, na którym opinie o
Pliki Twojej
przechowywane są: firmie
strony

Kiedy najlepiej kupić
domenę dla swojej
Nie ma to
firmy?
znaczenia

Im wcześniej,
tym lepiej

Jaki formularz
musisz wypełnić,
żeby wpisać swoją
4 firmę do rejestru? CEIDG-1

KAUDON-1

Rejestrujemy dalej!
Spis czynności,
jakie może
wykonywać firma
to?

Dostajesz wezwanie
do opłacenia wpisu
do rejestru
przedsiębiorców,
Nic nie robisz,
więc?
to oszustwo

Płacisz w ciągu
7 dni

Co warto zrobić
przed spotkaniem z
potencjalnym
5 inwestorem?
Analizę rynku

Negatywna i
nieetyczna technika
wywierania wpływu
Wybrać
na innych to
siedzibę firmy inaczej:
Perswazja

Według badań, ile
osób (12-26 lat)
wie, w jakim
kierunku chce
6 podążać?

Konsultingowa

1 na 5

4 na 5

Słowo „idea”
(pomysł) wywodzi
się z greckiego
idein, które
oznacza:

Klasyfikacja Klasyfikacja
Działalności Zawodowa

Złapać,
chwycić

Manipulacja

Warto zebrać opinie
potencjalnych
klientów przed
spotkaniem z
Tak, przydadzą
inwestorem?
się
Nie, dopiero po

Widzieć,
dostrzegać

Swobodne łączenie
skojarzeń i
przelewanie ich na
kartkę, to inaczej:

Tworzenie
mapy myśli

Robienie burzy
mózgów

Tworzenie mapy
7 myśli sprzyja:
Na stronie tego
urzędu są
darmowe dane
statystyczne z
8 wielu dziedzin:
Zdolność do
wywiązywania się
w terminie ze
9 zobowiązań, to:

Celem Photona
10 jest:

Twórcy Photona
11 testowali produkt:

Walidacja hipotez
to inaczej, prościej
Zapamiętywaniu Kreatywności mówiąc:

GUS

Płynność
finansowa

ZUS

Badania terenowe
to badania z:

Rozliczenie
budżetu

Przykładem
marketingu
bezpośredniego
jest:

Sprawdzeni
e założeń

Ocena ryzyk

W toku badań rynku
okazuje się, że
założenia są błędne.
To czas na tzw.:
Abordaż

Np. z
Pewna część rynku,
potencjalny Przypadkowymi której potrzeby nie
mi klientami osobami
są zaspokojone.

Billboard

Pivot

Nisza rynkowa

Specjalizacja
rynkowa

Door-to-door

Statystyki Grup
Odbiorców to
narzędzie do
badania danych
demograficznych:

Facebooka

Skype'a

Prawda

Zostanie
Zostanie liderem liderem w
w edukacji
przemyśle

Najlepszymi
testerami Photona
okazali się być:

Rodzice i
ich dzieci

Cały dział
księgowości

Twórcy Photona nie
od razu wiedzieli, ile
robot powinien
kosztować.
Nieprawda

W ogóle nie
testowali
produktu

Jedną z
najczęstszych
odpowiedzi dzieci,
było to, że Photon
powinien

Zmywać
naczynia

Sprzątać ich
pokój

Miesiącach i
setkach
Photon powstał po... poprawek

Po miesiącu
projektowania

Od przyjaciół

Rodzicom dzieci
bardzo spodobała
się idea Photona.
Sam prototyp już
nie.

Nieprawda

Prawda

Podróżne

Największa sieć
wspierająca małe i
średnie firmy w
internacjonalizacji:

EEN,
Enterprise
EEN, Engage
Europe
Europe Nations Network

Prawda

Skrócona nazwa dla
zaliczek na podatek
dochodowy to:
TIP 5

Za pomocą
ankiet wśród
dzieci

Robot stworzony w
firmie Photon
Nauce
12 pomaga w:
programowania

Nauce języka
polskiego

Każda umowa
leasingu składa się
z Ogólnych
Umowy i
Warunków Umowy harmonogramu
13 Leasingowej oraz: spłat

Podpisując umowę
leasingową
Nic więcej nie zgadzasz się
jest
również na
potrzebne
ubezpieczenie:

Czy możesz
prowadzić
księgowość swojej Tak, są
firmy
narzędzia
14 samodzielnie?
on-line

Nie, jest
potrzebna
księgowa

Finansowe
wsparcie twórcy
Photona pozyskali:

Podatek VAT jest
zawarty w cenie
brutto danego
towaru bądź usługi
– prawda?

Od
inwestora

Przedmiotu
leasingu

Nieprawda

PIT 5

Modyfikujesz
projekt

Robisz warsztaty z
dziećmi.
Obserwacja
nieuczestnicząca
polega na:

...czyjegoś
pomysłu

...zapasowa
systemu

Analiza SWOT
pozwala na ocenę
atrakcyjności
sektora. Prawda to? Prawda

Ograniczyć
koszty
poprawek

Nieustanna
weryfikacja
pomysłów w
Zepsuć
kontekście
funkcjonalnoś oczekiwań
ć produktu
klientów:

Masz super
prototyp, ale dzieci
nie chcą się z nim Liczysz, że
15 bawić. Co teraz?
zmienią zdanie

Backup, czyli
16 kopia...

Testowanie
prototypu robota z
17 dziećmi może...

Dokumentalista
techniczny pomoże Relacji z
Ci w
Twojego
18 przygotowaniu:
wystąpienia
Co nie jest
zaliczane do
PODSTAWOWYCH
parametrów
opisujących
19 projekt?
Podczas
argumentacji
mocne argumenty
trzeba umieścić w
środku
20 wypowiedzi.
Wywiady i testy,
których celem jest
rozpoznanie
motywacji
21 konsumentów, to:
Testowanie
produktu i
testowanie rynku
22 to:

Stopień
innowacyjności

Prawda

Badania
pomysłowe

Skala mikro i
skala makro

Obserwowa
niu
Wspólnym
badanych z testowaniu
boku
produktu

Jest stratą
czasu

Nieprawda

Masz świetny
produkt i prosisz
internautów o
Czyli prosisz o
pieniądze na rozwój: crowdfunding

Czyli prosisz o
pay-per-view

Do wyznaczenia
progu rentowności
Kosztów
firmy niezbędna jest zmiennych i
znajomość poziomu: ceny

Kosztów
stałych i
dochodowości

Testy z
Zwiększa
użytkownikami
Wyłącznie
Wady i zalety
szanse sukcesu pozwalają dostrzec: wady produktu produktu

Nie

Jakie główne cele
ma prowadzenie
rachunkowości
firmy?

Kontrola i
informacja

Zdystansowani
a się
Konfrontacji

Syndrom
Nie ma takiego myślenia
zjawiska
grupowego

Specyfikacji
technicznej

Czy wyrobienie
pieczątki firmowej
jest obowiązkowe?

Koszty i czas
realizacji

Uwagi krytyczne
pod adresem
pracownika
powinny odnosić
się do:

Zachowań
pracownika

Opinii o
pracowniku

Do sposobów
zwalczania stresu
zorientowanych
emocjonalnie nie
zalicza się:

Fałsz

Co obniża
atrakcyjność
danego sektora?
Niskie bariery
wejścia i...

...wysokie
bariery
wyjścia

...niskie bariery
wyjścia

Negatywnym
zjawiskiem w pracy
zespołowej jest:

Badania
motywacyjne

Badanie zachowań
konsumentów w
sztucznie
wytworzonych
warunkach
rynkowych:

Tzw. studium
lupy i lunety

Graficzna
prezentacja
wyników badań to
inaczej:

Tak

Eksperymen Rynek w
t rynkowy
probówce

Wykaz jednostek
populacji, z której
dobiera się próbę do Worek
badań, to:
statystyczny

Excel

Jedną z metod do
zbadania
atrakcyjności
sektora jest:

Wykres

Nauka
sumienności

Operat

Sześć sił
Pięć sił Portera Portera

Metodą określania
pozycji
23 strategicznej jest:

Pokazanie
oddziaływania
czynników
kontrolowanych i
niekontrolowanych:

Analiza
SPACE

Jaki ma tytuł tzw.
biblia marketingu
Philipa Kotlera?

Marketing

Czy firma może
zastrzec kolor jako
24 znak towarowy?
Nie

Tak

Aby uzyskać
zwolnienie
podatkowe, twoja
inwestycja musi:

Mieć
ponadprzeci Być
ętne
nierozpoczętą
przychody
inwestycją

Darmowe narzędzie,
którym potwierdzisz
swoją tożsamość w
internecie:
Profil Zaufany

Podpis
Profilowy

Niejasne przepisy
powinny być
rozstrzygane na
25 twoją korzyść.

Czy Profil Zaufany
można założyć
przez internetowe
Niekoniecznie konto bankowe?

Tak

Nie

Urząd nie powinien
żądać dokumentów,
którymi już
dysponuje.
Prawda

Nieprawda

Wręcz
przeciwnie

Prawda

Możliwość produkcji
większej ilości dóbr,
ale bez większych
Zakres
kosztów:
działalności

Skalowalność

Dywidenda

Najpóźniejszym
Dzień
terminem zawarcia rozpoczęcia
Zysk netto firmy umowy o pracę jest: pracy

Dzień wypłaty

Zbijają je
targowanie
m

Jak przedstawić
ostateczną cenę
Trzymają się ich przygotowując
do końca
ofertę?

Analiza ROOM

Prawda

Marża to różnica
26 między:

Ceną sprzedaży
a ceną zakupu

Która z czynności
nie jest etapem
procesu
podejmowania
27 decyzji?

Kontrola
wdrożenia w
życie

Optymalny kontakt
wzrokowy w
negocjacjach
25% czasu
28 powinien wynosić: rozmowy
Zatrudniasz testera
aplikacji. Jego
głównym zadaniem Naprawianie
29 będzie:
błędów
Płacąc podatek
dochodowy od
osób fizycznych za
swoich
pracowników
Płatnikiem
30 jesteś:
podatku

Ceną własną
a ceną
konkurencji

Im wyższa marża
tym wyższy zysk z
transakcji.

Rozpoznanie
problemu

Zysk brutto
pomniejszony o
podatek
dochodowy to:

Negocjacja
pozycyjna. Strony
Od 30 do 60% prezentują swoje
czasu
maks. oferty, a
rozmowy
potem?

Tropienie
błędów

Materialnym
narzędziem
motywacyjnym dla
nowego pracownika Karnet na
nie będzie:
basen

Podatnikiem
podatku

Sposobem
rozwiązania
konfliktu jest
wykorzystanie
osoby neutralnej,
czyli:

Mediacja

Biblia
marketingu

Wiąże się z
metodą
kieszonki

Wiąże się z
metodą
portfelową

Rozbić na
Pokazać jedną, mniejsze
dużą cenę
części

Udział w
spotkaniu
zarządu

Gdy Twój pracownik
wykonuje swoją
pracę w domu, to
nazywamy ją:
Zdalną

Socjalną

Propagacja

Który z elementów
organizacyjnych jest Misję i
najtrudniej zmienić? strategię firmy

Kulturę
organizacyjną
firmy

Dostajesz dużo
powtarzających się
pytań od klientów. Wybiórcze
31 Co może pomóc?
odpowiadanie

Treści pozyskane
od fanów, tzw.
32 UGC mogą...

...zwiększyć
zasięgi marki

Formularz
kontaktowy

Krótki cykl życia
produktu jest
charakterystyczny
dla produktów:

...rozmyć
wizerunek
marki

Zaskakujące
odbiorców przekazy
reklamowe (w
sferze treści i
Bursztynow
formy) to:
y marketing

Strategia
przetrwania

Niskie ceny i
wysokie wydatki na
promocję w
Strategia
początkowej fazie
szybkiej
to:
penetracji

Wykreowan
ych przez
modę

Zero waste

Najwyższe zyski ze
sprzedaży produktu
firma osiąga w fazie: Schyłku

Dojrzałości

Ambient
marketing

Naturalny zasięg,
który określa liczbę
odbiorców Twojego
posta to zasięg:

Organiczny

Płatny

Strategia
małych kroków

Firma
wykorzystująca
niewykorzystywaną
przez innych graczy
lukę rynkową:

To strategia
niszowca

To strategia
partyzancka

Oferowanie
klientowi unikalnej
w odróżnieniu od
konkurencji oferty
33 to:

Strategia
dyferencjacji

Kontrahent zalega
Ci z płatnościami i
nie odbiera
telefonu. Co
34 robisz?

Wysyłam
Czekam,
wezwanie do
przecież obiecał zapłaty

Jak wyślesz
polecenie do
zapłaty swojemu
kontrahentowi?

Listem z
potwierdzen
iem odbioru Mailem

Wniosek o sądowy
nakaz zapłaty
można składać:

Wyłącznie
osobiście

Można
elektronicznie

Analizujesz
każdy i
odpowiadasz

Błąd w aplikacji i
nie wiesz jak go
rozwiązać. Co
odpowiadasz
użytkownikom?

"Zespół
walczy,
"U nas działa
damy znać!" dobrze"

Taki błąd jak
wylogowywanie
nazywa się zwykle:

Bugiem

Insektem

...wdrażania ...prototypu

Zlecanie części
naszej pracy innym
podmiotom to:

Outsourcing

FIFO

W komentarzach
pojawia się kilka
głosów, że apka
wylogowywuje. Co
35 robisz?

Czekasz na
więcej takich
głosów

Jedną z metod
wykorzystywanych
w zarządzaniu
Metoda
36 strategicznym jest: Metoda delficka elficka

Testowanie
produktu
rozpoczyna się w
fazie...

Co jest
najważniejsze przy
tworzeniu strony
lądowania (Landing
37 Page)?
Design

Ukierunkowa
nie na cel

Odsetek
użytkowników,
Ruch
Reguła KISS (keep it
którzy wykonali
Współczynni jednokierunkow simple, stupid) mówi Nie
określoną akcję, to: k konwersji y
o tym, żeby:
komplikować

Nie
emocjonować
się

Narzędzie, które
pomaga w
wyjaśnianiu
funkcjonowania np.
38 produktu:
Explainer Video

Ambient
marketing

Słowo, zwrot,
komunikat
nawołujący do
sprzedaży określa
się skrótem:

Działanie, które
39 narusza interesy

Nieuczciwa
konkurencja

Nie wolno
prowadzić firmy,

Działalność
konkurencyjna

USP
Prawda

CTA

Czy oferta musi
mieć tylko jedną
cechę, ktorą
nazywamy
"unikalną" (USP)?

Nie

Tak

Nieprawda

Zabezpieczenia
wierzytelności

Osobiste i
rzeczowe

Ekskluzywne i
powszechne

innego
przedsiębiorcy albo
klienta:

która utrudni innym
firmom dostęp do
rynku:

Produkt, cena,
miejsce, promocja,
40 to składowe:
Marketingu mix
Jedną z metod
kształtowania cen
jest metoda
kosztowa, czyli
41 cena:

Jest najniższa
na rynku

możemy podzielić
na:

Marketingu
misz-masz

Wspólne ustalenie
cen z innymi może
narazić na kontrolę
urzędu:

Pokrywa
koszty i daje
zysk

Przez
zarejestrowanie
znaku, firma
Przez
zyskuje wyłączność określony
na używanie nazwy: czas

Obaw i
Zażaleń

Ochrony
Konkurencji i
Konsumentów

Plan marketingowy,
który pokazuje
drogę do:

Osiągnięcia
oczekiwanych
celów

Na zawsze

Co jest
najważniejsze
podczas fazy
wprowadzanie
produktu na rynek?

Redukcja
kosztów
Kreowanie
marketingowyc świadomości
h
produktu

Optymalizacji
zatrudnienia

Quizy edukacyjne
Prawidłowa odpowiedź została oznaczona kolorem
LP

Pytanie 1

Odp A

Odp B

Odp C

Krótki opis prezentujący domenę działania
1 firmy, jej cele i cechy to?

Kultura przedsiębiorstwa

Misja przedsiębiorstwa

Wizja przedsiębiorstwa

Co ile wpłaca się zaliczkę na podatek
2 dochodowy?

Co miesiąc lub co kwartał

Raz na rok

Raz, podczas zakładania firmy

Ulga na start, czyli przez 6 miesięcy nie
3 płacisz...

Składek społecznych

Rat kredytu gotówkowego

Opłat zadłużeniowych

Uwaga, jak nazwać twórcze naśladowanie
4 dobrych praktyk innych firm?

Kopiuj-wklej marketing

Benchmarking

Franczyza

Jak nazywa się delegowanie na zewnątrz
5 niekluczowych dla firmy zadań?

Dywersyfikacja

Outsourcing

Inceptalizacja

6 Umiesz rozwinąć skrót FAQ?

Free Antivirus Quest

Freak And Quiet

Frequently Asked Questions

7 Która z tych zasad sprzyja dobrej komunikacji? Manipulacja

Wytykanie błędów

Parafrazowanie

Skuteczna informacja zwrotna, to taka
8 informacja, która jest:

Szczera i bezzwłoczna

Łagodna i życzliwa

Zdominowana emocjami

Polityka, której głównym celem jest
zwiększenie spójności ekonomicznej i
9 społecznej w UE to:

Polityka równowagi

Polityka spójności

Polityka harmonijna

78,2 mld zł

82,5 mld zł

100 mld zł

W latach 2014-2020 Unia Europejska
10 przeznaczyła dla Polski:

Największe kwoty Funduszy Europejskich
11 Polska przeznacza na:

Infrastrukturę transportową

Innowacyjność

Kadry

Spółka osobowa, którą mogą założyć tylko
12 przedstawiciele wolnych zawodów:

Spółka zawodowa

Spółka wolna

Spółka partnerska

Czego nie wliczamy do strategii radzenia sobie
13 ze stresem?
Eliminacji czynnika stresu

Substytucji czynnika stresu

Koncentracji na zadaniu

Koszty wynikające z rozpoczęcia działalności
14 w nowym sektorze to:

Bariery wejścia

Bariery wyjścia

Bariery kompetencyjne

Do prostych metod oceny efektywności
15 inwestycji zalicza się metoda:

Prosta stopa inflacyjna

Prosta stopa oprocentowania

Prosta stopa zwrotu

Kto podejmuje decyzje dotyczące podziału
16 zysku w spółce akcyjnej?

Rada spółki

Zgromadzenie akcjonariuszy

Dyrektor finansowy

Czy mając zawieszoną działalność trzeba
17 opłacać składki ZUS?

Tak

Nie

To zależy od decyzji urzędu

18 Idealna współczesna firma NIE jest...

...niezmienna

...kooperatywna

...innowacyjna

Co nie jest tzw. dodatkiem wspierającym Twój
19 produkt?
Gwarancja

Opakowanie

Obsługa po zakupie

Twoja strona jest responsywna, co oznacza, że
20 jest dostosowana do:
Rozmiaru wyświetlacza

Prędkości procesora

Wieku odbiorcy

Przy ustalaniu ceny zgodnie ze strategią
21 naśladownictwa firma bazuje na:

Opinii głównego analityka

Analizie wewnętrznych wydatków

Porównaniu cen konkurencji

W Programie Polska Wschodnia młodzi ludzie
22 mogą:

Zgłosić pomysł do Platformy
Startowej

Ubiegać się tylko o dotację

Wyłącznie dyskutować

23 Staż za granicą jest możliwy dzięki:

Programowi Erasmus+

Internship abroad

Programowi JustGo

Liniowy podatek dochodowy? Jaką ma
24 wysokość?

19%

9%

29%

Marża handlowa to taka nadwyżka
25 uzyskiwana...

...ze sprzedaży produktów

...po wypłacie pensji

...po wpłacie zaliczki

Hmmm... Czy skalowalna firma to firma
26 rozwojowa?

Wręcz przeciwnie

Raczej nie

Tak

Co nie jest podstawowym parametrem
27 projektu?

Czas realizacji

Liczba zatrudnionych

Koszt realizacji

Kto sfinansuje projekt we wczesnej fazie
28 rozwoju w sektorze innowacji?

Fundusz budżetowy

Fundusz venture capital

Fundusz spadkowy

Analizując rachunek przepływów pieniężnych
29 (cash flow) nie dowiesz się o:

Zmianie stanu należności

Zmianie stanu zobowiązań

Rentowności firmy

Szefie, czy co miesiąc musisz wysyłać
30 dokument PIT-5?

Nie, wystarczy wpłacić podatek

Tak, co miesiąc

Tak, co kwartał

Erystyka to sztuka prowadzenia sporów, która
31 opiera się na zasadzie:

Najważniejszy jest kompromis

Cel uświęca środki

Daj wygrać innym

Na czym polega tzw. strategia zbierania
32 śmietanki? Znasz?

Zaniżone ceny w długim okresie

Zaniżone ceny w krótkim czasie

Zawyżone ceny w krótkim okresie

Stosunek zysku operacyjnego do całkowitych
33 nakładów inwestycyjnych to:

ROI

POI

ROE

Czerpanie wielokrotnie korzyści z tego samego
34 produktu czy marki to:
Model progresywny

Model antycypacyjny

Model mnożnika zysków

Który z tych procesów jest procesem
35 pomocniczym?

Produkcja

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sprzedaż

36 Unię Europejską tworzy:

27 państw

28 państw

25 państw

37 Jako obywatel UE możesz:

Założyć firmę w innym kraju UE

Zwiedzać cały świat bez wizy

Założyć firmę tylko w swoim kraju

