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Przykładowe ćwiczenie szkoleniowe z gry:  

Perfekcyjny Zespół – Karty Sytuacji 
Do jego przeprowadzenia potrzebne są Karty Sytuacji: Perfekcyjny Zespół 

 
 
 
 
Ćwiczenie 3: Od złego do dobrego 
 

Opis: 

 Ćwiczenie uczy zamieniania sytuacji osłabiających zespół, na sytuacje 

wspierające. Pokazuje, że każdą sytuację osłabiającą, można rozwiązać i zamienić na 

wspierającą.  

 Ćwiczenie składa się z czterech kroków.  

Pierwszy krok: Podziel uczestników szkolenia na 3-4 osobowe grupy.  

Drugi krok: Każdej grupie daj 16 losowych kart. Poproś, aby otrzymane karty 

podzielili na 4 grupy: 

1. Bardzo wspierające zespół 

2. Wspierające zespół 

3. Raczej wspierające zespół 

4. Osłabiające zespół 

W każdej grupie ma być 4 karty, czyli uczestnicy szkolenia mają 16 kart 

podzielić na 4 grupy po 4 karty. Daj im na to 10 minut.  

Jeśli któraś grupa uzna, że ma więcej niż tylko 4 karty osłabiające zespół, część 

z nich musi przełożyć do innej grupy. Musi jednak znaleźć zalety tych na pierwszy rzut 

osłabiających zespół kart. Np. sytuację: 

„Występuje testowanie ustalonych zasad. Np. osoba spóźnia się, aby sprawdzić, 

czy ujdzie jej to płazem i będzie mogła spóźniać się, mimo przyjętej zasady 

punktualności” 

można przydzielić do grupy sytuacji Wspierających zespół, argumentując to w ten 

sposób: 

Osoba spóźnia się, ale jeśli pozostali członkowie zespołu od razu zareagują 

krytycznie na jej spóźnienie, osoba spóźniająca się zrezygnuje ze spóźnień. Jeśli 

konsekwentnie członkowie zespołu będą wymagać od niej punktualności, z czasem 

wszyscy członkowie zespołu będą punktualni.  
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 W ten oto sposób uczestnicy szkolenia uczą się zamieniać sytuacje osłabiające, 

na sytuacje wspierające zespół. Uczą się też tego, że każdą sytuację osłabiającą, można 

rozwiązać i zamienić na wspierającą. Można ją po prostu potraktować jako wyzwanie, 

które rozwiązane wpłynie pozytywnie na zespół.  

Trzeci krok: Poproś, aby każda grupa zaprezentowała na forum grupy sposób 

ułożenia otrzymanych kart. Niech wyjaśnią krótko dlaczego poszczególne karty 

przydzielili do tych właśnie grup.  

Czwarty krok: Omów ćwiczenie. Zwróć uwagę na sposoby zamieniania 

sytuacji osłabiających zespół, na wspierające. Oraz na to, żeby trudne sytuacje nie 

postrzegać jako zagrożenia, lecz traktować je jako wyzwania, które rozwiązane 

wzmocnią zespół.    

 

 

Materiały pomocnicze: Karty Sytuacji 

 

Czas trwania: 20-30 minut 

 

Liczba uczestników: 6-14 
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Powyższe ćwiczenie szkoleniowe pochodzi z gry: 

 
Perfekcyjny Zespół – Karty Sytuacji 
Autor: Tomasz Dulewicz 
 
Do jego przeprowadzenia potrzebne są Karty Sytuacji: Perfekcyjny Zespół  
 

Karty Sytuacji można kupić w Sklepie Trenera: 
www.sklep.trenera.pl   

 
lub na stronie internetowej autora: 

www.tomaszdulewicz.pl/sklep/  
 

 
 
 
 
Inne ćwiczenia szkoleniowe można bezpłatnie pobrać w dziale Bezpłatne 

materiały na stronach internetowych: 
www.sklep.trenera.pl   

lub 
www.tomaszdulewicz.pl/sklep/ 

 
 
 
 

Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie rozprowadzana tylko  
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Autora. Zabronione są jakiekolwiek zmiany  
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Autora. Zabrania się jej sprzedaży oraz 
wykorzystywania w celach komercyjnych. 
 
 
 
 
Tomasz Dulewicz Business Consulting 
Ul. Św. Filipa  23/3 
31-150 Kraków  
 
Tel.: (12) 346-15-19 
Tel. kom.: 791-760-145 
e-mail: sklep@trenera.pl  
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Wybrane publikacje Tomasza Dulewicza 
 

Książki w wersji elektronicznej (ebooki): 

  

  

Więcej informacji o publikacjach na stronie internetowej: 

www.sklep.trenera.pl 

 


