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O szkoleniu 

Od kilku lat metody zwinnego zarządzania zyskują na popularności w 

organizacjach działających w niemal wszystkich branżach. Wraz z rozwojem 

zwinnego stylu pracy, wiele organizacji boryka się z problemami związanymi z 

pozyskaniem do swoich szeregów odpowiednio przygotowanych merytorycznie 

pracowników. Autorskie szkolenie PSM I jest odpowiedzią na potrzeby osób 

zarówno zajmujących się zawodowo projektami w dziedzinie IT, jak i tych, które 

chcą wdrożyć filozofię zwinnego działania do innych branż, a nawet życia 

codziennego. 

Szkolenie wspomaga budowanie bardziej otwartej kultury organizacyjnej opartej 

na zaangażowaniu, odwadze, skupieniu na celu, otwartości i szacunku. W tracie 

szkolenia Uczestnik zostaje zapoznany zarówno z podejściem do zwinnego 

zarządzania (Scrum) oraz wieloma przydatnymi narzędziami. 

Szkolenie ma formę interaktywną z uwzględnieniem licznych przykładów 

praktycznego zastosowania nabytej wiedzy, ćwiczeniami. 

 

Językiem szkolenia jest język polski. Materiały szkoleniowe dostępne  

są także w języku polskim.  

 
Korzyści ze szkolenia 

 Praktyczne wskazówki dla osób zarządzających projektami agile lub 

członków zespołu wytwórczego. 

 Możliwość uzyskania honorowanego na całym świecie certyfikatu, 

potwierdzającego zdobycie wiedzy potrzebnej do pełnienia roli Scrum 

Mastera – PSM I. 

 Poznanie podstaw Scruma oraz zrozumienie benefitów związanych  

z zastosowaniem tego podejścia. 

 Zrozumienie zwinnych praktyk takich jak: rozwój iteracyjny, timeboxing, 

modelowanie, warsztaty facylitowane czy priorytetyzacja. 
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Plan szkolenia 

Dzień 1 

Rozpoczęcie  Temat Zakończenie 

09:00 Powitanie, prezentacja uczestników, ćwiczenie „Wartości Scrum” 17:00 

 01 - Co to jest Agile? 
 Dlaczego Agile 

 Czym jest Agile  

 Lekkie i pełne podejścia Agile  

 Manifest Agile  

 Zmienne projektowe 

02 - Wprowadzenie do Scrum 
 Wartości Scrum  

 Ramy Scrum 

 Cechy Scrum 

 Zastosowanie Scrum 

 Istota i filary Scrum 
Elementy Scrum 

 

 03 - Zespół Scrum 
 Cechy zespołów Scrum 

 Właściciel Produktu 

 Właściciel Produktu a Zespół Deweloperski 

 Właściciel Produktu a Organizacja 

 Ćwiczenie „Tworzenie wizji produktu” 
 
 

 

 04 - Zespól Scrum (c.d.) 
 Scrum Master 

 Scrum Master a Właściciel Produktu 

 Scrum Master a Zespół Deweloperski 

 Scrum Master a Organizacja 

 Cechy Zespołu Deweloperskiego 
 

 

 05 - Artefakty Scrum 
 Co to są artefakty? 

 Backlog Produktu 

 Wykres Spalania 

 Wykres Kumulatywny 

 Co to jest wymaganie? 

 Co to jest Historyjka Użytkownika 

 Mapa Historyjek Uzytkownika 

 Persony 
Ćwiczenie „Tworzenie Person” 
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Dzień 2 

Rozpoczęcie  Temat Zakończenie 

09:00 Przypomnienie informacji z dnia poprzedniego 17:00 

 06 - Artefakty Scrum (c.d) 
 Backlog Sprintu 

 Przyrost 

 Reguła MoSCoW 
Kano Model 

 

 07 - Artefakty Scrum (c.d.) 
 Ćwiczenie „Planning Poker” 

 Ćwiczenie „Tworzenie Backloga Produktu” 

 

 08 - Wydarzenia w Scrumie 
 Sprint 

 Sprinty a złożoność projektów 

 Cel Sprintu 

 Technika SMART 

 Ćwiczenie „Tworzenie Planu Wydań” 
 

 

  Planowanie Sprintu 

 Ćwiczenie „Planowanie Sprintu” 

 Codzienny Scrum 

 Przegląd Sprintu  
Retrospektywa Sprintu 

 

   

 09 - Reguły Scruma 
 Przejrzystość artefaktów 

 Definicja ukończenia 

 Ćwiczenie „Definicja Ukończenia” 

 

 Inne praktyki 
 Skalowanie Scrum 

 Dług techniczny 

 Stożek niepewności 
Retrospektywa kończąca szkolenie 
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Egzamin i Certyfikacja 
 

 

Egzamin PSM I umożliwia uzyskanie oficjalnego certyfikatu wydawanego przez 

Scrum.org. Voucher egzaminacyjny nie posiada daty ważności oraz uprawnia do 

jednokrotnego przystąpienia do egzaminu. 

Przebieg egzaminu PSM I: 

 Egzamin testowy zwierający pytania jednokrotnego wyboru, wielokrotnego 

wyboru oraz Prawda/ Fałsz, 

 Egzamin składa się z 80 pytań, 

 Próg zdawalności: 85% punktów, 

 Czas trwania egzaminu: 60 minut, 

 Poziom trudności: średni, 

 Brak wstępnych wymagań, 

 Język angielski. 

Uczestnik, który na egzaminie zdobył niezbędną do uzyskania zaliczenia liczbę 

punktów otrzymuje międzynarodowy certyfikat w formie elektronicznej  

i papierowej. Do każdego egzaminu wydawany jest oddzielny certyfikat. 

 

UWAGA! Egzamin odbywa się w formie online, przez przeglądarkę internetową 

(web-proctored exam). Cena szkolenia nie obejmuje ceny egzaminu. 


