
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĆWICZENIE 
‘Granie Ról. Negocjacje’ 

Ent-teach Rozdział 7 Strategie Wyjścia 

 

Opis ćwiczenia 

Zadanie to ma na celu ćwiczenie umiejętności negocjacyjnych poprzez 
przeprowadzenie kilku scenek z odgrywaniem ról, w których dwóch studentów 
negocjuje ze sobą na forum klasy. Troje studentów zostanie poproszonych o 
obserwację i przekazywanie informacji zwrotnych. Reszta klasy będzie robiła za 
publiczność. 
 
Nauczyciel dzieli klasę na pięć grup po pięciu studentów (w zależności od wielkości 
danej klasy). Dwóch studentów będzie negocjować w oparciu o krótki opis ról- 
przekazany im przez nauczyciela. Trzech studentów będzie z uwagą obserwować 
dwóch studentów podczas negocjacji, a następnie wyrażą oni swoją opinię na temat 
tego, co poszło dobrze, a co byłoby warte poprawy. Dostaną arkusze, do zapisania 
swoich uwag. 
 
Etap 1:  

Podziel klasę na pięć grup po pięciu studentów. Pozwól im omówić podział zadań i 
przedstaw im wskazówki dotyczące negocjacji za ENT-TECH rozdziału 7: “Strategie 
Wyjścia” (załącznik 1). 

• Student 1: Negocjator 1 
• Student 2: Negocjator 2 
• Student 3: Obserwator 1 
• Student 4: Obserwator 2 
• Student 5: Obserwator 3 

 
Etap 2:  

Rozdaj opis roli (jedna z kart w załączniku 2) dwóm studentom negocjującym w 
każdej z pięciu grup. Karty zawierają szczegółowe informacje na temat transakcji, 
podczas której studenci będą starali się prowadzić negocjacje. Upewnij się, że nie 
zaczną omawiać swoich ról wcześniej! Następnie rozdaj arkusze obserwacyjne 
(załącznik 3) każdej trójce obserwatorów. 
Daj studentom czas 10 minut, aby zbadali swoje role i zrobili notatki (w ciszy). 
 
Etap 3:  

Ustaw stół i dwa krzesła przed resztą klasy dla negocjatorów i w drugiej linii trzy 
krzesła dla "jury" (obserwatorów). 
Niech każda grupa prowadzi negocjacje przez 5 minut (podczas gdy obserwatorzy 
będą robić notatki), a następnie daj trzem obserwatorom 5 minut, aby wyrazić swoją 
opinię. 
 

 



 
 
 
  

Problem 
 
Rozdział opisuje strategie wyjścia oraz strategie negocjacji. Aby rozwinąć 
umiejętności negocjacyjne, studenci muszą ćwiczyć. Po ukończeniu rozdziału 
przez studentów oraz pytaniach sprawdzających do rozdziału “Strategie Wyjścia”, 
nadszedł czas, aby teorię wykorzystać w praktyce.   
 
Czas wykonania 
 
To ćwiczenie zajmie około półtorej godziny. W tym czasie zawarty jest wstęp i 
wyjaśnienie przez nauczyciela, wykonanie kroku 1, kroku 2 i kroku 3 oraz 
komentarz i podsumowanie nauczyciela. 
 
Grupa docelowa 
 
Studenci szkół ustawicznych (VET), którzy ukończyli rozdział “Strategie Wyjścia”. 
Zakres nauczania (pole kształcenia) nie jest czynnikiem decydującym.  
 
Cel 
 
Dać studentom szansę praktyki umiejętności negocjacyjnych oraz wykorzystać 
strategie negocjacji Harvey MacKaya z rozdziału 7: “Strategie Wyjścia”.  
 
Rezultaty nauki 
 
Granie ról w negocjacjach jest umiejętnością, która pozwala studentom rozwinąć 
efektywne strategie negocjacji w każdej sytuacji. Studenci rozwijają umiejętności i 
poszerzają wiedzę na temat używania języka perswazji i uzyskiwania istotnych 
informacji od drugiej strony.  
 
Ocena 
 
Na podstawie tego, jak studenci wypełniają swoje role w negocjacjach oraz na 
podstawie opinii trzech innych studentów obserwujących negocjacje, nauczyciel 
może ocenić, czy studenci zrozumieli teorię zawartą w paragrafie na temat 
negocjacji z rozdziału 7 “Strategie Wyjścia”. 
 
Technika 
 
Niepotrzebna. Nauczyciel prowadzi lekcję słownie.  
 

 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Metody 
 

• Wstęp nauczyciela. 
• Krok 1: utworzenie grup, analiza wskazówek do negocjacji i podział zadań 

(używając załącznika 1)  
• Krok 2: Przygotowanie negocjacji (załącznik 1,2 I 3) 
• Krok 3: granie ról:negocjacje. 
• Podsumowanie nauczyciela. 

 
Zespół 

 
To ćwiczenie może być prowadzone przez jednego nauczyciela, a grupą jest cała 
klasa.  
 
Zasoby 
 
Załącznik 1, 2 i 3 
 

 



 
 
  

 
Załącznik 1 

Strategie negocjacyjne 

Wskazówki 1  Nigdy nie akceptuj żadnej propozycji od razu, jakkolwiek atrakcyjna by była 
Wskazówki 2 Nigdy ze sobą nie negocjuj. Kiedy złożyłeś ofertę, gdy druga strona jej nie 

akceptuje, nie składaj drugiej oferty. Zbierz inne oferty. Jest oznaką słabości, 
jeśli obniżysz swoje wymagania, jeśli druga strona nie obniży swoich. 

Wskazówki 3 Nigdy nie przerywaj negocjacji, jeśli osoba mówi Ci, że “musi pójść, aby 
uzgodnić decyzję z przełożonym”. To daje drugiej stronie dwa kawałki jabłka, 
podczas gdy Tobie jeden. Mogą podpisać z Tobą każdą umowę, aby później ją 
renegocjować. 

Wskazówki 4 Jeśli nie możesz powiedzieć “tak”, to oznacza “nie”. Tylko dlatego, że umowa 
może zostać podpisana, nie oznacza, że powinna być. Nikt nigdy nie splajtował, 
mówiąc „nie” zbyt często. 

Wskazówki 5 Tylko dlatego, że coś może wyglądać na niepodlegające negocjacjom, nie 
oznacza, że takie jest. Weź ten pięknie wydrukowany „zapis norm”, który właśnie 
dostałeś. Mądry negocjator będzie w stanie postawić wiele warunków i uciec od 
nich, poprzez stwierdzenie, że jest to „zapisane w kamieniu”, w trakcie 
podpisania umowy, jeśli jego blef zostanie zdemaskowany. 

Wskazówki 6 Odrób pracę domową, zanim podpiszesz umowę. Dowiedz się jak najwięcej o 
swoich rozmówcach. Instynkt nie zastąpi Ci informacji. 

Wskazówki 7 Przygotowuj się. Ćwicz. Poproś jakąś osobę o granie drugiej strony. Następnie 
zamieńcie się rolami. Instynkt nie wystarczy, aby się przygotować. 

Wskazówki 8 Strzeż się spóźniających się rozmówców, które chcą podpisać umowę. Udając 
obojętność lub nie dbając o punktualność, jest to często stosowana techniką 
negocjacyjna, w ten sposób twój rozmówca próbuje zrobić wrażenie, że nie 
zależy mu na podpisaniu z Tobą umowy. 

Wskazówki 9 Bądź miły, ale jeżeli nie możesz być miły, odejdź i pozwól komuś innemu 
negocjować w twoim imieniu umowę. Inaczej nie zawrzesz jej. 

Wskazówki 10 Umowa może zostać zawarta, kiedy obie strony widzą w  jej zawarciu zysk. 
Wskazówki 11 Marzenie jest do negocjacji, niezależnie ile za nie zapłacisz. Ustaw scenę. 

Opowiedz historię. Wywołaj poruszenie. Pomóż innym wyobrazić sobie zyski, a 
sami Ci się sprzedadzą. 

Wskazówki 12 Oglądaj filmy dotyczące zawodów. Najlepsi gracze w każdej rozgrywce, 
włączając negocjacje, robią sobie podsumowanie po każdym większym etapie. 
Zawsze gromadzą wnioski na swój temat, jak i na temat strony przeciwnej. 

Wskazówki 13 Nikt nie ma zamiaru pokazywać wszystkich kart. Musisz odgadnąć, czego od 
Ciebie oczekują. Wskazówka: odkąd podany powód nie jest nigdy prawdziwym 
powodem, możesz wyeliminować podany powód. 

Wskazówki 14 Zawsze pozwalaj zabrać głos swoim rozmówcom w pierwszej kolejności. Ich 
pierwsza oferta może cię zaskoczyć i być bardziej atrakcyjna, niż kiedykolwiek 
zakładałeś. 

 

 



 
 

 
Załącznik 2 

Opis rola 

Rola 1 Rola 2 
 
1 Kupujący:  
Starasz się kupić skórzaną kurtkę za granicą, od 
ulicznego sprzedawcy, w którym lokalna waluta jest w 
stosunku 50,000 do 1 Twojej. Kurtka naprawdę Ci się 
podoba, dobrze na Tobie leży, jest stylowa i dobrze 
wykonana. Ale uważasz, że sprzedawca podaje za 
wysoką cenę. Czy możesz wynegocjować 
akceptowalną cenę dla Was obojga? Możesz wydać 
maksymalnie 750,000 lokalnej waluty i 100 swojej. 
Posiadasz także karty kredytowe. Zdecyduj, ile jesteś 
w stanie zapłacić oraz wybierz taktykę celem 
negocjacji. Podoba kurtka w Twoim kraju będzie 
kosztowała około 130 Twojej waluty.  

 
1 Sprzedawca:  
Sprzedałeś siedem takich kurtek obcokrajowcom w ciągu 
kilku ostatnich dni. Najniższą ceną, którą otrzymałeś to 
300,000, najwyższą 800,000. Większość obcokrajowców 
nawet się z Tobą nie targowała. Zdajesz sobie sprawę, że 
możesz je kupić taniej w obcej walucie, niż we własnej z 
powodu niestabilności rynku walut. W sumie, za 30 w walucie 
kupującego, dałoby Ci kolejną taką kurtkę. Jesteś 
zdeterminowany, aby osiągnąć zysk na tych negocjacjach.  
 

 
2 Kupiec:  
Chcesz kupić nową pralkę. Odwiedź sklep z 
urządzeniami elektrycznymi i sprawdź, czy asystent 
sprzedaży udzieli Ci rabatu.  
 
Jesteś świadomy stanu swojego budżetu, ale 
pozytywnie zareagujesz na raty kredytowe, bez 
odsetek.  
 
Jesteś w stanie zapłacić do €50 rat co miesiąc. 

 
2 Asystent Sprzedaży 
Jesteś asystentem sprzedaży w sklepie z urządzeniami 
elektrycznymi.   
 
Możesz zaoferować klientowi raty kredytu, bez odsetek. 
Pralka Miele jest w tym momencie w ofercie specjalnej. 
Posiada funkcje typu specjalny, zimny cykl prania i kosztuje 
tylko  € 319 (€ 26,60 za miesiąc przez 12 miesięcy).    

 
3 Wynajmujący: 
Spotykasz właściciela lokalu, którego jesteś 
zainteresowany wynajmem. Jest mały i na 
najwyższym piętrze, bez windy, ale oferta jest dla 
Ciebie idealna i jesteś bardzo zainteresowany. 
 
Cena wywoławcza wynosi 600 euro za miesiąc; 
próbować negocjować 450euro, ewentualnie możesz 
zgodzić się na 500 euro, jeżeli koszty energii 
elektrycznej są wliczone w cenę wynajmu. 
 

 
3 Właściciel:  
Jesteś właścicielem spotykającym się z potencjalnym 
najemcą w swoim studiu w Paryżu. 
 
Mieszkanie jest bardzo małe, w dodatku na 4 piętrze (nie ma 
windy). Posiada pokój dzienny/ kuchnię i sypialnię, plus małą 
łazienkę z prysznicem toaletą. Starasz się dostać czynsz 600 
euro za to mieszkanie 20 m2, ale teraz jesteś gotów obniżyć 
ten czynsz do 500 euro, jeżeli uznasz potencjalnego 
wynajmującego za odpowiednią osobę. Koszty energii 
elektrycznej są bardzo niskie jako, że mieszkanie jest dobrze 
izolowane, więc przygotuj się na opcję zawarcia kosztów 
energii elektrycznej w kosztach czynszu, jeżeli będzie to 
wymagane w negocjacjach.  
 

 
4 Sprzedawca:  
Sprzedajesz  swój stary rower na aukcji garażowej. 
Mimo, że kosztował 200 euro,to ma już 8 lat i jest 
bardzo zużyty. Cena minimalna, jaką chcesz przyjąć 
to, 50 euro. 
 

 
4 Kupujący:  
Widzisz interesujący Cię rower na aukcji garażowej. 
Negocjujesz cenę ze sprzedającym, wygląda na to, że warto 
wydać co najmniej100 euro, ale oczywiście byłbyś 
szczęśliwszy, jeśli udałoby Ci się zapłacić mniej. 
 

 
5 Sprzedawca:  
Jesteś posiadaczem małego straganu z owocami i 
warzywami. Jest godzina 11:45. Rynek zamyka się za 
15 minut. Zostało Ci 20 dojrzałych melonów, które nie 
będą się nadawały do sprzedaży następnego dnia, 
więc chciałbyś je chętnie sprzedać. Zapłaciłeś 20 
euro za te melony i nie chcesz opuścić ceny. 
 

 
5 Kupujący:  
Możesz odwiedzić targ tylko tuż przed zamknięciem, 
potrzebujesz kupić 20 melonów jako przekąskę na imprezę, 
której jesteś gospodarzem. Negocjuj cenę ze sprzedawcą, 
mając na uwadze, że zwykle 20 melonów tej jakości kosztuje 
co najmniej 40 euro. 

 

 



 
 
 

 
Załącznik 3 

Komentarze obserwatorów 
 

Imię i nazwisko obserwatora:  
 
Imię negocjatora nr 1:  ........................................................................................................................ 
Rola: ............................................................................................................................................... 
 
Co poszło dobrze?  

• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 

 
Co negocjator mógłby poprawić aby poprawić wyniki negocjacji?  

• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 

 
Imię negocjatora nr 2:  ........................................................................................................................ 
Rola: ............................................................................................................................................... 
 
Co poszło dobrze?  

• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 

 
Co negocjator mógłby poprawić aby poprawić wyniki negocjacji?  

• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
• ........................................................................................................................................... 
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