Cash Lajf Balans - treści
edukacyjne gry (Scenariusz 4)

Scenariusz 4 - JEDZ LIOFI
Wyzwania
Prawidłowa odpowiedź została oznaczona kolorem
LP

Pytanie 1
Dopiero zaczynasz.
Jako start-upy
określa się
1 przedsiębiorstwa:
Witaj on-line!
Optymalizacja stron
pod kątem
wyszukiwarek
2 internetowych to:

Odp A

Powracające na
rynek

SEO

Trochę formalności. Naczelnik
Urzędem
urzędu
3 skarbowym kieruje... skarbowego
Podchwytliwe. W
polskim systemie
podatkowym nie
4 występuje stawka:

0% VAT

Zazdro. Masz
unikalną recepturę
zup dla sportowców. Efektywnej
5 Czyli korzystasz z:
organizacji

Odp B

Pytanie 2

Nowe

Podejmujesz decyzje
w grupie. Co należy
zrobić przed
Zaprosić
podjęciem dezycji?
prezesa

CEO

Marketing w
wyszukiwarkach
określa się skrótem:

Mikrorachunek
Rada Dzielnicy podatkowy – jak go
urzędu
założyć?

18% CIT

Wiesz? W Polsce
19% to stawka
podatku:

Odp A

Odp B

Pytanie 3

Zgodnie z piramidą
Opisać problem potrzeb Maslowa:

Odp A

Odp B

Pracujemy dla
zysku

Potrzeby mają
swoją
hierarchię

MEM

SEM

Działania wspierające
osiągnięcie wysokiej To
pozycji strony w
pozycjonowani
wyszukiwarkach:
e
To windowanie

Wygenerow
ać przez
internet

Tylko osobiście,
w banku

O, a odsetki mogą
być naliczane za:

Nieuprzejmą
dostawę

Opóźnienia w
płatnościach

VAT

CIT

Posiadacz akcji
przedsiębiorstwa:

Ma prawo do
dywidendy

Odpowiada za
firmę majątkiem

Asertywność

Rynek, na którym
działa jeden
producent to:

Tzw.
one-on-one

Monopol

Instytucje dla osób,
przedsiębiorstw, które Ogrody
mają już pomysł na
przedsiębiorczo
biznes, to
ści
Akceleratory

Umiejętność
Zasobów
określania potrzeb,
niematerialny ale bez lekceważenia
ch
potrzeb innych to:
Konformizm

Job mirroring

Program
komputerowy,
którego zadaniem
jest prowadzenie
konwersacji, to:

Chatbot

Konwerter

Przykładem
niefinansowego
wsparcia firmy może
7 być:
Crowdfunding

Mentoring

Grupa, do której
głównie skierowany
jest komunikat,
reklama lub produkt.

Grupa
celowa

Odwiedziny w firmie,
którą chcemy poznać,
by zrozumieć jej
Grupa docelowa funkcjonowanie:
Wizyta studyjna Catch-up

Jednym ze
sposobów
8 rozwijania

Odwrócona
Piramida
Maslowa

Forma współpracy
międzynarodowej,
której celem jest

Współpraca
transgranicz Przymierze
na
graniczne

Uczenie się poprzez
obserwację pracy
6 innych, to:
Job shadowing

Coaching

Spotkanie
przedsiębiorców w
celu

Mastermind

Five o'clock

umiejętności
zawodowych może
być:

Wizyty studyjne
9 służą...

zniesienie
ograniczeń:

przedyskutowania np.
bieżących
problemów:

Wspiera
początkującego
przedsiębiorcę,
odkrywająca jego/jej
potencjał:

Wspiera
początkującego
przedsiębiorcę
dzieląc się wiedzą i
doświadczeniem:

...inspiracji

...kopiowaniu
pomysłów 1:1

Laura z LyoFood
mówi, że w biznesie
10 ważne są:

Priorytety i cele
logistyczne

Naturalnym
Jaka pasja pomogła
otoczeniem dla
założycielce LyoFood Pasja do
produktów firmy
Relaks i spokój w prowadzeniu
podróżowan Pasja do śpiewu i LyoFood jest
ducha
biznesu?
ia
tańca
towarzystwo:

Laura wzięła udział
w projekcie na
rozwój Lyofood i
11 poszerzyła:

Ekspercki
personel

Park
maszynowy

Laura z LyoFood
wpadła na pomysł
założenia firmy
12 podczas:

Studiów

Wspólnik ma prawo
do udziału w zysku
13 wynikającym z:

Rocznego
sprawozdania
finansowego

Cześć, szefie!
14 Osoba asertywna:

Taki człowiek
przedsiębiorczy, jak
15 Ty, powinien:

Anioł biznesu
16 wspiera startupy:
Pora na zadumę.
Przedsiębiorstwo
17 jest rentowne, gdy:

Potrafi bronić
swoich racji

Mieć awersję do
ryzyka

COO

Trener
personalny

Mentor

Kulturystyczne

Sportowe

Festiwalach i
targach
branżowych

Śniadaniach
biznesowych

Grupa celowa
LyoFood

Obecność Laury na
wydarzeniach
branżowych to
przykład:

Marketingu
pośredniego

Marketingu
bezpośrednieg
o

CET

Spółka jest
podatnikiem VAT:

Nieprawda

Prawda

O aktywach i
pasywach

Tylko o
zadłużeniu

Coach

LyoFood produkuje
opakowania:

Laura z LyoFood
Wielokrotneg Biodegradowaln postawiła na
o użytku
e
obecność na:

Liceum

Sportowcy i
podróżnicy to:

Grupa
docelowa
LyoFood

Ustnej
deklaracji

Spółka jest
podatnikiem podatku
od osób prawnych,
czyli:
CIT

Szybko się
poddaje

Przykładem dóbr
komplementarnych
mogą być:

Samochód i
benzyna
Kawa i herbata

O czym znajdziemy
informację w bilansie
przedsiębiorstwa?

Myśleć
strategicznie

W urzędzie miasta
zarejestrujemy
działalność
gospodarczą
prowadzoną przez:

Spółki
akcyjne

Osoby fizyczne

Przykładem
zabezpieczenia
osobistego jest:

Hipoteka

Weksel

Body leasing

Czy fundusze unijne
skupiają się na
konkretnych
obszarach?

Tak, na jednym

Tak, na
kilkunastu

Karta płatnicza, do
której określono limit
kredytowy to:

Karta
kredytowa

Karta
zbliżeniowa

Wynajem
pracowników to tak
zwany:

Między innymi
dla zysku

Wyłącznie dla
zysku

Nie ma długów

Przychody
przewyższają Benzyna i usługa
koszty
wymiany opon to

Offshoring

Komplemen
tarne
Aspiracyjne

(względem
samochodu) dobra:

Rekrutujesz! CV to
18 inaczej:
Podstawowym
czynnikiem
19 produkcji nie jest:

Życiorys

Inwestycja

Cześć,
marketingowcu! Do
podstawowych
narzędzi marketingu
20 zaliczamy:
Promocję
Osoba wspierająca
firmę w ulepszaniu
komunikacji między
21 osobami:

List
motywacyjny

Do szukania talentów Headhunter
zatrudnisz:
a

Talent Szeryfa

Grant to pieniądze,
które firma zazwyczaj
otrzymuje na
Ogólnie, na
wykonanie:
rozwój

Kapitał

Aktywa
przedsiębiorstwa to
inaczej jego:

Majątek

Najwyższa stawka
podatku VAT wynosi:

Zarządzanie
zasobami
ludzkimi

Szefie, budujesz
zespół. Kierownik
preferujący styl
autokratyczny
będzie:

Nastawiony
na zadania

Nastawiony na
ludzi

Co nie wpływa na
zróżnicowanie
wynagrodzeń w
przedsiębiorstwie?

...nie daje
rad

Co umożliwia udział w
projektach z zakresu Wolontariat
wolontariatu lub
długoterminow
...radzi, co zrobić rozwoju:
y
Okres próbny

Zysk netto

Facylitator

W odróżnieniu od
mentora, coach...

Kamienie
milowe

Inkubatory
przedsiębiorczości
Dopiero po
wspierają osoby z
rejestracji
pomysłem na biznes: firmy

Spotkania
mastermind

Bezpośrednia
płatność
niekomercyjna
przyznana firmie np.
przez rząd lub UE:

Gdzie możesz
uzyskać informacje W Centrum
na temat zakładania Pierwszych
24 firmy?
Kroków

W Centrum
Pomocy
Przedsiębiorc
y

Czy można w
dowolnym momencie
zmienić rodzaj
opodatkowania?
Tak

Firmę może
zarejestrować
również
25 pełnomocnik:

Portal edukacyjny dla
przedsiębiorstw z
Nieprawda,
systemem
Akademia
tylko osobiście bezpłatnych szkoleń: PARP

Organizator

Miejsca, w których
przedsiębiorca może
otrzymać
różnorodne
Otoczenie
22 wsparcie, to:
biznesu

Sposób na tzw.
„samotność
23 przedsiębiorcy”, to:

Proces planowania
efektywnego
26 ekonomicznie

Speed dating

Prawda

Logistyka

Public
Relations

Dotacja to
bezpośrednia
płatność o
charakterze:

Dotacja

Komercyjny
m

Konkretnego
projektu
Nie można
23% określić

Liczba osób w
domu

Odpowiedzialn
ość za wyniki

Przed i po
rejestracji firmy

Nieformalne,
cykliczne spotkania
osób o podobnych
zainteresowaniach to: Meetups

Tutoring

Ulga biznesowa

Niskooprocentowane
środki zwrotne na
podjęcie działalności
gospodarczej:
Grant

Pożyczka

Nie

We wniosku
rejestracyjnym
wpisujesz tzw. kod
PKD, czyli:

Rodzaj
działalności

Numer seryjny

Franczyza

Niemczyza

W Urzędzie
Pracy

W Urzędzie
Skarbowym

Przykład gotowego
modelu prowadzenia
Uniwersytet ARP firmy to:

Niekomercyjny
m

Gdzie potwierdzisz,
że twój partner
biznesowy jest

przepływu
surowców to:
Prosta sprawa.
Przykładem
działania
27 reklamowego jest:

czynnym podatnikiem
VAT?

Pozyskanie
influencera

Masz super e-sklep.
28 E-commerce to:
Handel ogółem
Czy strategia niszy
rynkowej polega na
dyskretnym
29 podwyższaniu cen?

Nie

W odpowiedzi na
ogłoszenie o pracę
kandydat zazwyczaj CV i list
30 przesyła:
motywacyjny

Nowe
opakowania
zup

Podczas prezentacji
nowej linii produktów
prosisz słuchaczy o Technika
opinię, to:
NLP

Handel przez
internet

Kupując przez
internet, klient ma
prawo do
odstąpienia od
umowy w ciągu:

Tak

Zmiany
organizacyjne,
będące reakcją na
zmiany zewnętrzne
to zmiany:

List intencyjny

Planowanie,
organizowanie,
motywowanie,
Działu
kontrola – to funkcje: marketingu

14 dni

Zadaniowe

Technika
zaangażowania

Znacznej
Reengineering polega przebudowie
na:
procesów

Powolnych
zmianach

5 dni

Jednym ze sposobów
zwiększenia
elastyczności
Delegacja
przedsiębiorstwa jest: zadań

Sezonowe
zwolnienia

Reaktywne

W umowach o pracę
na czas nieokreślony
okres wypowiedzenia
zależy od:
Zaangażowania

Przepracowane
go czasu

Zarządzania

Stwierdzenie, że
potrzeby ludzkie mają
swoją hierarchię,
Z piramidy
wynika:
potrzeb

Z piramidy
oczekiwań

Tak

Monopolista

Zysk wypłacany
posiadaczom akcji
to:

Premia

Dywidenda

"Zdrowe
społeczeństwo" to
jedna z krajowych
inteligentnych
specjalizacji?

Jest
zjawiskiem
neutralnym

Stwierdzenie, że
potrzeby ludzkie
mają swoją
hierarchię, wynika:

Z koncepcji
Maslowa

Z koncepcji
Webbera

„Błękitnym oceanem”
w zarządzaniu określa Jest ogromna
się rynki, na których: konkurencja

Zaletą reklamy na tle
innych instrumentów Niski koszt,
aktywizacji
kontrola
33 sprzedaży jest:
przekazu

Duża
indywidualizacj Warunkiem osiągania
a
zysków jest:
Brak długów

Przychody
pokrywają
koszty

Styl konkurencji w
rozwiązywaniu
konfliktów należy
stosować, gdy:

Musimy szybko Konkurencja jest
działać
słaba

Dogadujesz się z
sieciowym sklepem
sportowym.
Kompromis w
34 negocjacjach:

Wymaga
dobrej
strategii

Przyjaźni

Osoby pracujące na
własny rachunek to:

Samozatrudnie
ni
Monofirmy

Przedsiębiorstwo,
które nie ma
31 konkurentów to:

Ciężki poniedziałek.
32 Konflikt w grupie:

Bigamista

Może wyjść
grupie na dobre

Jest łatwy do
osiągnięcia

W negocjacjach
partnerskich strony
dążą do:

Kompromis
u

Nie

Nikt jeszcze nie
działa

Badanie czynników
makrootoczenia to
35 metoda:
Bezzwrotna pomoc
na sfinansowanie
np. projektu
36 badawczego:
Specjalizują się w
inwestycjach
ryzykownych, na
wczesnym etapie
37 realizacji:
Wysokość
dofinansowania w
programie Erasmus
dla młodych
38 przedsiębiorców to:

Corporate social
responsibility, CSR,
39 to społeczna:

BEST

Osoba wpływowa,
która jest w stanie
oddziaływać na
decyzje wielu ludzi
to:

Grant

Pożyczka

Skupia się na
osiąganiu dobrego
celu, nie kieruje się
zyskiem:

Fundusz
hedgingowy

Fundusze
Venture
Capital

Portal dedykowany
biznesowej wymianie
wiedzy i kontaktów: Instagram

Do 6000 euro
miesięcznie

Do 1000 euro
miesięcznie

Nowicjusz
towarzyszy w pracy
bardziej
doświadczonemu
pracownikowi:

Aktywizacja
mieszkańców

Do wysokości
minimalnego
wynagrodzenia nie
Odpowiedzial będzie wliczany
ność biznesu dodatek:

PEST

Zwolnienia grupowe
to sytuacja, w której Dużo
z twojej firmy
pracowników
40 zwalnianych jest:
jednocześnie
Zatrudniasz
pracowników – do
twoich obowiązków
należy m.in
41 zgłoszenie ich:

Do Urzędu
Cywilnego

Startupowiec Influencer

Liczba osób, na
ekranach których
pojawił się Twój
niepłatny post:

To zasięg
wagowy

To zasięg
organiczny

Organizacja Organizacja for
non-profit
profit

Czy coach sugeruje
rozwiązanie
problemu?

Tak

Nie

Tzw. Job
shadowing

LinkedIn

Erasmus dla młodych
przedsiębiorców
Założenia
pomaga przygotować własnej firmy w Stażu w
się do:
UE
parlamencie UE

Tzw. Padawan
Job

Początkujący
przedsiębiorcy
powinni zdobywać
partnerów i
sprzymierzeńców.

Tak, ale po
pierwszym
zleceniu

Tak, od
samego
początku

Minimalna stawka
godzinowa od 2020
to:

17 zł brutto

70 zł brutto

Ubezpieczenia
społeczne

Leasing
pracowników

Za staż

Za pracę w nocy

Kilku
ekspertów

Obcokrajowiec,
posiadający
zezwolenie na pracę
sezonową, może ją
wykonywać:

Do 90 dni w
roku

Jako przedsiębiorca
Do 9 miesięcy w rozliczasz i opłacasz
roku
do ZUS składki na:

Do ZUS

Zmowa cenowa
występuje wtedy,
gdy np. dystrybutor
narzuca
sprzedawcom:

Cenę
minimalną
za produkt

Quizy edukacyjne
Prawidłowa odpowiedź została oznaczona kolorem

Sposób
dystrybucji

Konsument może w
tych przypadkach
Tylko po
odstąpić od umowy w podaniu
terminie 14 dni:
przyczyny

Bez podania
przyczyny

LP

Pytanie 1

Odp A

Odp B

Odp C

To zaczynamy. Podaż, popyt, cena – to
1 elementy...

...produkcji

...rynku

...sprzedaży

Podstawy. Wartość towaru wyrażona w
2 pewnej kwocie to definicja:

Popytu

Ceny

Podaży

3 Formalności. Gdzie załatwisz sobie NIP?

W Urzędzie Skarbowym

W dowolnym urzędzie

W Sądzie Rejonowym

Szefie, pytanie. Czym jest działalność
4 gospodarcza?

Działalnością zorganizowaną

Działalnością nieprzewidywalną

Działalnością krótkotrwałą

Ważna sprawa. Podpis elektroniczny do
5 podpisywania podań i wniosków to:

Kwota podatku za zeszły rok

Parafa

Profil zaufany

Podchwytliwe. Świadczenie odpłatne to
6 inaczej:

Umowa cywilno-prawna

Wartość

Opłata

Praktyczna rzecz. Przez jaką platformę
7 załatwisz sprawy związane z ZUS?

SUSZ

PUE

BUA

Czy podatkowa księga przychodów i
8 rozchodów służy do ewidencji pracowników?

Nie

Tak

Tak, tylko w branży budowlanej

Strategię inwestowania Funduszy Europejskich …Krajowa Strategia Rozwoju
9 w Polsce określa:
Regionalnego

…Umowa Partnerstwa

…Izba Rozwoju

Jednym z celów Programu Polska Wschodnia
10 jest:

Wzrost innowacyjności 5
województw

Zmodernizowanie wodociągów

Remont szkół

Ilość dóbr znajdujących się na rynku,
11 oferowanych konsumentom to:

Podaż

Popyt

Hossa

12 Szefie, od czego zależy podatek dochodowy?

Od liczby zatrudnionych

Od zaciągniętych kredytów

Od wysokości przychodów

Usługowa, handlowa, budowlana, zarobkowa –
13 to rodzaje:
Działalności zwinnej

Działalności gospodarczej

Działalności wysokobudżetowej

Taka sprawa. Różnica pomiędzy przychodami
14 a kosztami ich uzyskania to:

Dywidenda

Manko

Dochód

Chęć kupienia czegoś w danym czasie i po
15 określonej cenie to:

Orientacja na debet

Podaż

Popyt

Wiesz, gdzie załatwia się sprawy związane z
16 ubezpieczeniem pracownika?

ZUS

Urząd Skarbowy

Urząd Miasta

Przerwa! Na ile maksymalnie można zawiesić
17 działalność gospodarczą?

48 miesięcy

24 miesiące

24 tygodnie

Przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i
18 powszechne są...

...podatki

...koszty

...kredyty

Wiesz, co to jest B2C? Podpowiemy, że to
19 rynek:

Usług

Usług w sektorze korporacyjnym

Dóbr konsumpcyjnych

Patrząc na teorię potrzeb Maslowa, potrzeba
20 samorealizacji jest potrzebą:

Najwyższą

Najniższą

Mniej istotną

21 Budżet Unii Europejskiej pochodzi:

Z podatków

Ze składek państw członkowskich

To tajemnica

22 Ile państw posługuje się walutą Euro?

15

12

19

23 Co to jest ten KRS?

Kasa Rolnictwa Społecznego

Krajowe Rozporządzenie Sądowe

Krajowy Rejestr Sądowy

24 Znasz formy kapitału?

Kredytowe i zakładowe

Obce i własne

Pożyczkowe i kredytowe

Zatrudnianie. Ile dni urlopu ma pracownik
25 zatrudniony krócej niż 10 lat?

30 dni

14 dni

20 dni

Część zysku netto, która pozostaje do
26 dyspozycji przedsiębiorstwa to:

Zysk zatrzymany

Zysk przywłaszczony

Zysk premiowy

Wiesz, co to jest konkurencyjność
27 przedsiębiorstwa?

Liczba bliskich konkurentów

Szanse wygranej z konkurencją

Przychód zabrany konkurencji

Trudne. Zależność między wzrostem dochodu
28 ludzi a % udziału wydatków to:

Prawo Angel

Prawo Angela

Prawo Engla

Wybór grup klientów i dopasowanie strategii
29 marketingowej pod nie to:

Krajanka

Segmentacja

Unifikacja

30 Co jest tzw. instrumentem promocji?

Produkt

Reklama

Sposób dystrybucji

Do kogo zwrócisz się, gdy Twoje prawa
31 przedsiębiorcy zostaną naruszone?

Rzecznika prasowego

Rzecznika firmowego

Rzecznika MŚP (Małych i Średnich
Przedsiębiorców)

32 Postępowanie podatkowe może rozpocząć:

Przedsiębiorca i urząd

Wyłącznie urząd

Wyłącznie przedsiębiorca

Ciekawe, czy wiesz. Na podstawie jakiego
33 wniosku nadawany jest numer Regon?

RG1

PIT 5

PIT 11

34 Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Szukasz jego firmy w PUE

Nie ufasz danym z internetu

Szukasz jego firmy w CEIDG

35 Kiedy Polska dołączyła do Unii Europejskiej?
36 Kiedy kupujesz towary z innego kraju UE…

01.05.2004
…płacisz cła

01.01.2009
…nie płacisz cła

30.12.2003
…czasem płacisz cła

