Cash Lajf Balans - treści
edukacyjne gry (Scenariusz 3)

Scenariusz 3 - FOTY I DRONY
Wyzwania
Prawidłowa odpowiedź została oznaczona kolorem
LP

Pytanie 1
Jeden z kursantów
przeszkadza w
zajęciach. Co mu
1 zaproponujesz?

Inwestycja we
2 własny rozwój...
Na najwyższym
szczeblu hierarchii
potrzeb Maslowa
znajdują się
3 potrzeby:

Odp A

Odp B

Pytanie 2

Odp A

Odp B

Pytanie 3

Odp A

Odp B

Wypisanie się z
zajęć

Szczerą
rozmowę w
cztery oczy

Eustres to inaczej
stres:

Przed
wystąpienia
mi

Pozytywny,
motywujący

Liczba osób, które
pracodawcy są
gotowi zatrudnić to:

Aktywność
zawodowa

Popyt na pracę

...nie ma wpływu
na firmę

Przekazywanie
...ma duże
wiedzy pomiędzy
znaczenie dla pracownikami jednej
firmy
firmy to typ szkoleń:

Rozwój wewnętrzny
szczególnie zalecany
jest:

W młodych
sektorach

Gdy panuje
hiperkonkurencj
a

Prawda to

Nieprawda to

Wejściu w
dojrzały sektor

Kreowaniu
niszy rynkowej

Wewnętrzny
ch
Zewnętrznych

Samokontroli

Jednym z najbardziej
powszechnych
konfliktów w miejscu Osobowości
pracy jest konflikt:
owy

Ukryty

Osoba asertywna
potrafi przyznać się
do swoich błędów.

Powoli

Do zasobów
niematerialnych nie
zalicza się:

Budynku

Strategia błękitnego
oceanu polega na:

Jaką ulgę
wprowadza program
dla przedsiębiorców 6 miesięcy bez
5 „Ulga na start”?
VAT

6 miesięcy
bez składek
ZUS

Biznesplan nie
powinien zawierać
wyłącznie analizy
finansowej.

Prawda

Nieprawda

Zespół nieruchomości
służących m.in.
przepływowi wiedzy i
Park
technologii to:
Aleja technologii technologiczny

Pełna nazwa PARP ...Rozwoju
6 to: Polska Agencja... Przedsiębiorcy

...Rozwoju
Popularną radą
Przedsiębiorc wśród
zości
start-upowców jest:

Idź w teren!

Startup to mniejsza
wersja dużego
Nie patrz na boki! przedsiębiorstwa.

Prawda

Fałsz

Stosujesz
testy A/B

Stosujesz tzw.
metodę
dwójkową

Mockup, to inaczej:

Badania
użyteczności,
np. apki

Makieta, np.
apki

Backlog

Pivot

Przedsprzedaż jest
metodą sprawdzania

Prawda

Fałsz

Ustępstwa w
negocjacjach
powinny być
4 dokonywane:

Samorealizacji

Szybko i stale

Warto zachęcić
potencjalnych
klientów do
wykonania jakiegoś
7 działania.

Prawda

Google Ads to
system reklamowy
8 firmy Google

W wyszukiwarce Użytkownikom Znaczący, całkowity
Google
telefonów Pixel zwrot w biznesie,

Nieprawda

Kiedy
przygotowujesz 2
wersje reklamy i
sprawdzasz, która
jest lepsza, to:

Licencji

wyświetlający
reklamy:

zmiana pomysłu, to
inaczej:

Przedsprzedaż
można prowadzić za
pomocą tzw. strony
9 lądowania.
Prawda
Żeby móc
prowadzić szkolenia,
Rafał musiał na
samym początku
Niezbędne
10 zdobyć:
uprawnienia

zainteresowania
naszą ofertą.

Fałsz

Strona zawierająca
opis produktu,
zawierająca
„wezwanie do
działania”, to:

Co pochłonęło
większość
oszczędności Rafała z
CamFly na starcie?
Personel

Szkolenia

Testowanie pomysłu
może mieć formę
testów, pytań i
obserwacji...

...zachowań
konsumenckic
h

...zachowań
konkurencji

Landing
Page

Przycisk "Kup teraz"
to inaczej przycisk:

Gold Page

CTA (Call To
Action)

PPV (Pay Per
View)

Flotę dronów

Rafał z CamFly ma
uprawnienia
instruktora INS, do
Pilotów
prowadzenia szkoleń bezzałogow Pilotów
dla:
ych statków rejsowych

Przed rozpoczęciem
działalności Rafał z
CamFly prowadził
Blisko 900
11 zajęcia dla:
uczniów

Łącznie 2000
uczniów

Faza, w której
przedsiębiorca bada
zainteresowanie
rynku swoją ofertą:

Wdrożenie
projektu

Rafał z CamFly
pasję do latania
rozwijał będąc
12 pracownikiem:

Korporacji

Małego
biznesu
rodziców

Rafał z CamFly
otwierając swój
ośrodek wykorzystał
atut lokalizacji:

Tak, był
pierwszy w
województw Lokalizacja nie
ie
miała znaczenia

Rafał z CamFly
prowadził zajęcia z:

Prawa ruchu
lądowego

Prawa
lotniczego

3 lata

Czy Profilem
Zaufanym
podpiszesz
deklarację
Bezterminowo podatkową?

Nie

Czy obcokrajowiec
może posiadać Profil
Zaufany?

Nie

Tak, z polskim
PESEL-em

Model freemium
oznacza, że
podstawowa wersja
produktu jest
darmowa...

...a
zaawansowana ...przez pierwszy
płatna
rok

Twój Profil Zaufany
13 jest ważny:

Podstawą
14 marketingu 3.0 są:

Wartości

15 Cena brutto to cena: Bez podatków
One-on-one, czyli
spotkania w cztery
oczy, to regularne
Z jego
16 spotkania managera: pracownikami

Koszty

W modelu
oddziaływania
reklamy AIDA nie
występuje faza:

Zawierająca
podatki
pośrednie

Podstawowa stawka
VAT to:

Prawnikami

Który ze składników
nie znajdzie się w
aktywach
przedsiębiorstwa?

Testowanie
pomysłu

Tak

Zainteresowa
nia
Wzmocnienia

23%
Zobowiązani
a wobec
dostawców Drony

Powierzanie swoim
pracownikom
realizację złożonych
zadań i
39% nieingerowanie:
Czy wynagrodzenie
realne i nominalne to
to samo?

To
delegowanie

To forward
management

Tak

Nie

Spis potencjalnych
rodzajów ryzyka
zagrażających
17 działaniu firmy to:

Mapa ryzyka

Warunkiem zmiany
grupy osób w zespół
18 NIE jest:
Wspólny cel

Mapa kontroli

Efekty zewnętrzne w
gospodarce mają
najczęściej charakter: Pozytywny

Takie same
kompetencje

Największa groźba
pojawienia się
nowych
producentów
występuje:

Podatki stanowią
dochód publiczny, z
którego realizowane Ogólnospołeczn
19 są zadania:
e
Prywatne
Równoważące się
aktywa i pasywa
20 uwzględnia się:
Kiedy
przedsiębiorca
powinien skupić się
21 na sprzedaży?
Czy za pomocą
platformy
crowdfundingowej
można testować
22 pomysły na biznes?
Prawo do
wyłącznego
korzystania z
określonego
23 wynalazku, to:
Na którym serwisie
załatwiasz sprawy
związane z
24 podatkami?
Prawo
indywidualnego
nadzoru nad spółką
z o. o. przysługuje
25 każdemu...

We wniosku
CEIDG-1

Dopiero po
starcie biznesu

Tak

Prawo własności

Podatkowo

...wspólnikowi

W młodych
sektorach

Czynniki wewnętrzne
oddziałujące
pozytywnie na
projekt to:
Szanse

W bilansie
Podatkiem
przedsiębiorst bezpośrednim nie
wa
jest:

VAT

Negatywny

Obsługa
finansowo-księgowa
to dla większości firm
proces:
Pomocniczy

Podstawowy

W dojrzałych
sektorach

Koncepcja
zarządzania w której
istotę stanowi ciągłe
doskonalenie to:

Leibnitz

Kaizen

Silne strony

Bilans firmy jest
poprawny, jeżeli
spełniony jest taki
warunek:

Pasywa =
aktywa

Pasywa >
aktywa

PIT

Co nie jest spółką
osobową?

Spółka
partnerska

Spółka akcyjna

Jak
najwcześniej

Kiedy trzeba
pomyśleć o promocji
swoich produktów i
usług? O
Jak
Kiedy produkt
marketingu?
najwcześniej jest opracowany

Funkcja, która
pozwoli sprawdzić, ile
osób kliknęło w naszą
stronę, to:
Tracking link

Link shortener

Nie

Działania,
prowadzące do
wytworzenia nowych
lub ulepszonych
produktów, to:
Innowacja

Substytucja

Możliwość zakupu
produktu przed
wprowadzeniem go
na rynek, to:

Wyprzedaż

Przedsprzedaż

Patent

Stała zdolność do
wygrywania z
konkurencją to
inaczej:

Przewaga
rynkowa

Przedsiębiorca musi
być gotowy, by
zmodyfikować swój
pomysł na biznes.

Prawda

Fałsz

eDeklaracje

Podpis elektroniczny
jest (w odróżnieniu
od Profilu
Zaufanego):
Bezpłatny

Płatny

Jest kapitałową
spółką handlową,
posiadającą
osobowość prawną.

Spółka z o.o.

Spółka cywilna

...inwestorowi

Umowa spółki z o.o.
musi być
sporządzona w
postaci:

Odwaga
rynkowa

Aktu
notarialnego Umowy o dzieło

NIP i REGON
nadawane są
„automatycznie" przy
rejestracji spółki w
KRS:
Prawda

Nieprawda

Status polskiego
podatnika VAT
możesz
26 zweryfikować w:
Do podstawowych
funkcji zarządzania
27 nie zalicza się:

Wykazie
Czarnej Liście
podatników VAT Dłużników

Planowania

Miernik stopy zwrotu
z kapitału własnego
28 to:
ROE
Po kursie
otrzymujesz
negatywny
komentarz od
absolwenta. Co
29 zrobisz?
Liczba wysłanych
zgłoszeń na kurs w
stosunku do liczby
30 kliknięć w reklamę:

Które z zachowań
NIE sprzyja dobrej
współpracy w
31 zespole?
Wykaz klauzul
niedozwolonych w
umowach
konsumenckich jest
32 prowadzony przez:

W wykazie
podatników VAT
możesz sprawdzić,
Płaci VAT w
czy Twój kontrahent: terminie

Zapewnienie
bezpieczeństwa w
Podejmowani miejscu pracy jest
a decyzji
obowiązkiem:

SOR

Termin złożenia
oświadczenia o
wyborze formy
opodatkowania dla
firmy:

Jest czynnym
podatnikiem
VAT

Nie zapłacisz za
pełnomocnictwo
udzielone:

Współlokatorowi Mężowi/Żonie

Pracodawcy Ajenta

Poczucie, że jest się
częścią większej
wspólnoty to
potrzeba:

Afiliacji

Substytucji

31 grudnia

20 stycznia

A wiesz, co to jest
kod PKD?

Rodzaj
zatrudnienia

Rodzaj
działalności

Faktów

Typem mobbingu w
miejscu pracy NIE
jest:

Negatywny
feedback

Sprzeczne
polecenia

Do wpłat PIT,
CIT i VAT

Postaram się
Poczekam na
wyciągnąć
kolejne, podobne wnioski

Odpowiadając na
negatywny
komentarz powinno
odnosić się do:

Emocji

To wskaźnik
konwersacji

To wskaźnik
konwersji

Doskonalenie firmy
polegająca na
uczeniu się od
najlepszych to:

Benchmarki
ng
Metoda ławki

Do czego służy
mikrorachunek
podatkowy?

Do wpłat premii
pracowniczych

Nieocenianie

Ryzyko związane z
decyzjami
grupowymi w
porównaniu z
jednoosobowymi
jest:

Wyższe

Co charakteryzuje
(między innymi)
wypalenie
zawodowe?

Brak motywacji Determinacja

UOKiK

Szeroko ujęty proces
sprzedaży
podzielony na kilka
Durszlak
Lejek
etapów to:
sprzedażowy sprzedażowy

Zgodnie z zasadą
określania celów
SMART, cele NIE
powinny być:

Mierzalne

Zbyt ambitne

Kryzys strategiczny
charakteryzuje się:

Nadwyżka z
działalności
podstawowej firmy
przed
opodatkowaniem to:

Zysk
operacyjny

Zysk moralny

Pouczanie

SN

Ocenianie
Do czego służy
kandydatów do
33 assessment center? pracy

Ocenianie
warunków
pracy

Niższe

Spadkiem
Wzrostem
przychodów zadłużenia

Pokolenie Y to
inaczej:

Millenialsi

Dorobkiewicze

Do narzędzi
materialnych,
niepieniężnych zalicza Premię
się:
pieniężną

Publiczną
Karnet na basen pochwałę

„Jednorożec” w
terminologii
start-upów to:

Start-up
innowacyjny

Start-up o
wartości 1 mld
USD

Rozpiętość
zarządzania to:

Liczba szczebli Liczba
zarządzania
managerów

...decyzji w
warunkach
ryzyka

...pracy w
trudnej branży

Długotrwałe
pielęgnowanie
stosunków z
bliższym i dalszym
otoczeniem, czyli:

Public
Relations

Public Help

Osoba znana, która
promuje daną markę,
to jej:

Ambasador

Osoba będąca
częścią grupy, która
potrafi umiejętnie
wpływać na opinie,
37 to:
Lider opinii

Gwiazda
asymetryczna

Mechanizm
popytowo-podażowo Mechanizm
-cenowy to inaczej:
rynkowy

Mechanizm
prokliencki

Analiza interesariuszy
w projekcie wskazuje, Dotyczył
kogo projekt będzie: bezpośrednio

Interesariusze,
którzy nie mają na
wpływu na rezultat
38 projektu, to:

Kalendarz, w którym
określone są zasoby
Interesariusze niezbędne do
bierni
projektu, to:

Harmonogram
projektu

Popularne narzędzie
kontroli realizacji
projektu to:

Metoda Project Metoda Earned
Ping Pong (PPP) Value (EVT)

Tak

Jako przedsiębiorcy,
najwygodniej będzie
Ci posługiwać się w Kontem
rozliczeniach:
firmowym

Zapewnieniem
ustnym

Faktura może mieć
formę:

Papierową lub
elektroniczną

W przypadku
działalności
jednoosobowej do
Dowód
40 rejestracji wystarczy: tożsamości

CV i dowód
tożsamości

Tzw. "prawo do
błędu" dotyczy osób
fizycznych, które
prowadzą
działalność:

Nie dłużej niż
jeden rok

Jedna osoba fizyczna
może mieć tylko
jeden wpis w CEIDG. Prawda

Nieprawda

Przy rejestracji firmy
zostaniesz
zgłoszony do ZUS
41 jako płatnik:
PIT5

W relacjach z
konsumentami, to
konsument jest
Składek na
traktowany w
ubezpieczenia przepisach jak:

Pełną księgowość
musisz prowadzić,
jeśli przychody netto
spółki przekroczą:

2 mln euro

Pierwszą fazą cyklu
zarządzania
34 projektem jest faza:

Ewaluacji

Do narzędzi
motywacyjnych
materialnych,
niepieniężnych
35 zalicza się:

Model Markowa
opisuje problem
36 podejmowania...

Czy hipoteka może
być
zabezpieczeniem
39 rzeczowym?

Interesariusze
outsiderzy

Nie

Definiowania

Kalendarzyk
biznesowy

Ponad 10 lat

Słabsza
Silniejsza strona
strona sporu sporu

100 000 zł

Szkolenie

Naczelnik

Kosztował
najwięcej

Wyłącznie
papierową

Quizy edukacyjne
Prawidłowa odpowiedź została oznaczona kolorem
LP

Pytanie 1

Odp A

Odp B

Odp C

Osoba finansująca firmy w ich wczesnych
1 fazach rozwoju nazywana jest:

Aniołem Biznesu

Zbawcą Startupów

Anielskim Inwestorem

A jak nazwać instytucję, która wspiera rozwój
2 biznesu?

Bojler Przedsiębiorczości

Inkubator Przedsiębiorczości

Farma Przedsiębiorczości

Bezrobotny, który chciałby dostać dotację na
3 otwarcie firmy z UP powinien:

Złożyć wniosek z biznesplanem

Podpisać umowę najmu pod biuro

Podpisać weksel

Miejsce, w którym załatwisz sprawy urzędowe
4 bez wychodzenia z domu:

eSPRAWA

eSTART

ePUAP

System współpracy mniej doświadczonych
5 pracowników z tymi doświadczonymi:

Benchmarking

Coaching

Grywalizacja

A czy podczas burzy mózgów można
6 grzecznie krytykować inne pomysły?

Można

Nie można

Prowadzący może

Czy celem pomocy publicznej może być
7 utrzymanie miejsc pracy?

Tak

Nie

Tak, ale tylko w budownictwie

Czy można mieć pracę na etacie i
8 jednocześnie założyć własną działalność?

Trzeba z czegoś zrezygnować

Pewnie

Można, o ile szef się zgodzi

9 Program Polska Wschodnia wspiera:

Tylko przedsiębiorców

M.in. transport, przedsiębiorców

Tylko transport

10 Co to jest dotacja?

Wsparcie do częściowego zwrotu

Zwrotne wsparcie finansowe

Bezzwrotna pomoc finansowa

11 Z Funduszy Europejskich korzysta:

Każdy obywatel UE

Wybrani obywatele UE

Tylko mieszkańcy wsi

Podczas burzy mózgów nawet absurdalne
12 pomysły powinny być zapisywane.

Nie powinny

Powinny

Tak, jeśli przejdą krytykę

Jednym ze sposobów zwiększenia
13 elastyczności przedsiębiorstwa jest:

System premiowy

Formalizacja firmy

Delegowanie zadań

14 A numer NIP? Z ilu cyfr się składa?

10

15

7

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest
15 rodzajem podatku:

Pośredniego

Bezpośredniego

Podłogowego

W hierarchii celów przedsiębiorstwa
16 rynkowego najwyżej znajduje się wzrost:

Zadowolenia pracowników

Liczebności miejsc pracy

Wartości firmy (długi okres)

Opłacenie całej działalności kredytem
17 bankowym to ryzyko dla nowej firmy?

Tak

Nie, to normalna praktyka

Minimalne

Jeżeli pracownik robi coś, bo lubi to robić, to
18 działa pod wpływem:

Tzw. motywacji ucznia

Motywacji zewnętrznej

Motywacji wewnętrznej

Dochód, czyli przychody pomniejszone o
19 koszty uzyskania...

...nowego pracownika

...przychodu

...pozwoleń

Mało konkurentów, trudny dostęp do sektora i
20 zerowa możliwość wzrostu to:
Sektor w fazie dojrzałości

Sektor w fazie narodzin

Sektor w fazie rozwoju

Łowca managerów i wykwalifikowanych
21 specjalistów to inaczej:

Watchman

Wiedźmin

Headhunter

Program, którego celem jest budowa
22 gospodarki opartej na wiedzy to:

Program Infrastruktura i Środowisko

Program Inteligentny Rozwój

Program Edukacja Rządzi

Głównym kryterium podziału środków
23 finansowych UE jest:

Produkt krajowy brutto

Liczba mieszkańców

Liczba startupów

Chcesz przekonać pracowników do czegoś.
24 Twoja "władza" powinna wynikać z:

Założeń formalnych

Autorytetu

Lęku o utratę pracy

Jedną z podstawowych metod analizy
25 strategicznej przedsiębiorstwa jest:

Analiza SWAT

Analiza SEAL

Analiza SWOT

Kontakt wzrokowy i gesty skierowane w stronę
26 rozmówcy to:
Postawa otwarta

Postawa zamknięta

Postawa środka

Do makrootoczenia przedsiębiorstwa nie
27 należy:

Otoczenie polityczne

Otoczenie konkurencyjne

Otoczenie ekonomiczne

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne odlicza
28 się od:

Dochodu brutto podatnika

Dochodu netto podatnika

Podatku podatnika

W której technice wykorzystuje się opinię
29 ekspertów?

W technice Chińskiego Ciastka

W technice delfickiej

W technice czarnego kota

Wraz ze wzrostem formalizacji w organizacji jej
30 efektywność:
Wzrasta, a potem się zmniejsza

Od razu spada

Od razu rośnie

Patrzysz na kodeks pracy. Umowa o pracę NIE
31 określa:
Wynagrodzenia za pracę

Wymiaru czasu pracy

Zakresu czynności

Co mówi o tym, jaka część zrealizowanej
32 sprzedaży stanowi zysk operacyjny?

Propagacja sprzedaży

Rentowność sprzedaży

Kondycja właściciela

Kluczowym czynnikiem sukcesu dla firmy w
33 schyłkowej fazie życia sektora...

...są koszty

...jest produktywność

...jest efektywność

Firma, która dostosowuje się do klienta nie
34 biorąc pod uwagę kosztów używa:

Strategii guzika

Strategii sznurówki

Strategii rzepa

Instrumentem strategicznego zarządzania
35 działaniem firmy jest np.:

Probabilistyczna karta wyników

Zrównoważona karta wyników

Biała karta wyników

Czy projekty, takie jak gry edukacyjne, mogą
36 być finansowane z Funduszy Europejskich?

Nie

Tak

Tak, ale tylko dla dzieci

Jedna z polityk kierujących wydawaniem
37 Funduszy Europejskich to:

Zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność społeczna

Kreatywne myślenie

