
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) 

Z EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTW DLA KLASY III TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA 

           Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r., z późniejszymi zmianami, w 
sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania  sprawdzianów  i egzaminów  w szkołach 
publicznych. 
           PSO z ekonomiki przedsiębiorstw jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jarosława 

Iwaszkiewicza w Twardogórze. 

Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 
1) wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych przewidzianych w programach 

nauczania; 
2) dostarczenie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, osiągnięciach oraz trudnościach ucznia; 
3) wykorzystywanie osiągnięć uczniów do planowania pracy dydaktycznej nauczyciela. 

 
Procesowi oceniania najlepiej służy wielość form i sposobów kontroli osiągnięć ucznia; stosować się będzie m.in. testy dydaktyczne, referaty, różnorodne 

prace pisemne, odpowiedzi ustne, analizy przypadków oraz prace domowe w różnej formie. 

Ocena dopuszczająca – wymagania konieczne 
Ocena dostateczna – wymagania konieczne + podstawowe 
Ocena dobra – wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające 
Ocena bardzo dobra – wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające 
Ocena celująca – wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające + wykraczające 
Na lekcjach ekonomiki przedsiębiorstw oceniane są następujące obszary: 

- postępy w nauce wynikające z wkładu pracy ucznia; 
- współpraca ucznia z innymi uczniami; 
- uczestnictwo w dyskusjach; 
- aktywność ucznia w realizacji ćwiczeń; 
- sprawność ucznia w rozwiązywaniu problemów; 
- aktywność ucznia w realizacji zadań na terenie szkoły i poza nią; 
- obowiązkowość ucznia i odpowiedzialność za przyjęte zadania; 



 

Kontrakt z uczniami w sprawie zasad oceniania 
 

1. Każdy uczeń jest oceniany za swoje osiągnięcia - wiedzę, umiejętności oraz postawę np. aktywność czy kreatywność. 
 
2. Podstawą wystawianych ocen śródrocznej i na koniec roku szkolnego są uzyskane przez ucznia oceny cząstkowe. Największe znaczenie mają oceny ze 
sprawdzianów.                                                         
3. Aktywność uczniów na zajęciach podlega ocenie – za uzyskanie trzech „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

4. Analogicznie uczeń może również otrzymać ocenę niedostateczną za trzy „-” w przypadku braku podręcznika, zeszytu, ćwiczeń lub za brak udziału w lekcji. 

5. Na zajęciach obowiązuje kultura dyskusji. 

6. Uczeń ma prawo jeden raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych). 

Jeżeli nie zgłosi tego przed lekcją, bądź nie poinformuje o braku zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną.  

7. Sprawdziany są obowiązkowe. Każdy sprawdzian poprzedzony jest zapowiedzią udokumentowaną wpisem w dzienniku lekcyjnym co najmniej tydzień 

wcześniej. 

8. Nauczyciel ma dwa tygodnie na sprawdzenie i oddanie sprawdzianów, prac pisemnych, które następnie powinny zostać omówione na lekcji. 

9. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie, powinien on go odbyć w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. 
W szczególnych przypadkach losowych uczeń może mieć ustalony drugi termin. 

10. Nieobecność na sprawdzianie pisemnym w I i w II terminie uprawnia nauczyciela do wpisania uczniowi oceny niedostatecznej.  

11. W przypadku pisania sprawdzianu w II terminie kryteria oceny nie ulegają zmianie. 

12. Krótkie wypowiedzi pisemne uczniów (kartkówki) mogą być stosowane w ciągu semestru        

   w dowolnych ilościach bez wcześniejszego informowania uczniów. Zakres takiej kartkówki    

   może obejmować trzy jednostki dydaktyczne. Kartkówki powinny być sprawdzone i oddane w ciągu 2 tygodni.  



13. Ocenie podlegają również odpowiedzi ustne uczniów, ćwiczenia, referaty, prezentacje multimedialne, prace domowe, prace nadobowiązkowe zlecone 

przez nauczyciela. 

14. Uzyskana przez ucznia ocena jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela. 

15. Uczniowie są zobowiązani aktywnie uczestniczyć w lekcjach, nie przeszkadzać kolegom i nauczycielowi w trakcie zajęć oraz przestrzegać zasad BHP. 

16. Jeżeli uczniowi grozi ocena niedostateczna za semestr lub na koniec roku, to 1 miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej 

nauczyciel przedmiotowy wystawia ocenę ołówkiem w dzienniku, a wychowawca klasy powiadamia Rodziców zgodnie z zasadami WSO.  

17. Oceny za sprawdziany ustala się procentowo: 

   0%  -  44%                          - ocena niedostateczna (1) 

  45 % - 59%                          - ocena dopuszczająca  (2) 

  60% -  75%                          - ocena dostateczna (3) 

  76% -  90%                           - ocena dobra (4) 
 
  91 %- 100 %                         - ocena bardzo dobra (5) 

 100 % i zadania dodatkowe  - ocena celująca (6) 
 

18. Oceniany jest również udział uczniów w konkursach i olimpiadach: 

- za udział w konkursie bądź olimpiadzie na szczeblu szkolnym – uczeń uzyskuje ocenę cząstkową bardzo dobrą, 

- za udział w etapie wojewódzkim bądź okręgowym – ocenę cząstkową celującą,   

- laureaci i finaliści konkursów i olimpiad na szczeblu ogólnopolskim – ocena celująca na koniec roku. 

 

 



Tematyka  działu 
Ocenę dopuszczającą 

otrzymuje uczeń, który 
Ocenę dostateczną 

otrzymuje uczeń, który 
Ocenę dobrą  

otrzymuje uczeń, który 
Oceną bardzo dobrą 

otrzymuje uczeń, który 
Ocenę celującą  

otrzymuje uczeń, który 

 
Ogólne kryteria oceny 

- opanował w stopniu 
elementarnym 
wiadomości i 
umiejętności 
zawodowe 

 w zakresie 
pozwalającym na 
rozwiązywanie 
większości problemów i 
zadań z ekonomiki 
przedsiębiorstw 

 - braki w 
wiadomościach i 
umiejętnościach 
pozwalają na 
wykonywanie 
podstawowych 

 czynności zawodowych 

 - wykonuje proste 
czynności zawodowe 

 - stosuje nieudolnie 
język zawodowy  

 - zna podstawowe 
pojęcia, wzory itp. 

 - braki, jakie wykazuje 
pozwalają na 
kontynuowanie 
kształcenia 
zawodowego 
 

 - opanował podstawowe 
wiadomości i 
umiejętności zawodowe 
w zakresie 
pozwalającym na 
rozwiązywanie 
większości problemów i 
zadań z ekonomiki 
przedsiębiorstw 

 - zna podstawowe 
pojęcia, zasady i prawa 
właściwe dla zawodu 

 - przy pomocy 
nauczyciela potrafi 
dokonać analizy 
typowego problemu 
zawodowego                               
i zaproponować 
rozwiązanie 

 - przy pomocy 
nauczyciela potrafi 
określić 
nieprawidłowości w 
rozwiązaniu i poprawić 
błędy 

 - posługuje się 
terminologią fachową z 
błędami 

 - wykonane prace 
zawierają błędy, które 
pozwalają po 

 - opanował wiadomości 
i umiejętności właściwe 
dla zawodu w stopniu 
pozwalającym na 
skuteczne wykonywanie 
zadań z ekonomiki 
przedsiębiorstw 

 - braki, jakie posiada 
pozwalają na 
wykonywanie czynności 
zawodowych 

 - potrafi prawidłowo 
rozpoznać problem 
zawodowy i 
zaproponować typowy 
sposób rozwiązania 

 - zna i stosuje pojęcia i 
zasady właściwe dla 
zawodu 

 - potrafi stosować 
poznane procedury do 
wykonania zadania 
praktycznego 

 - potrafi poprawić 
wskazany przez 
nauczyciela błąd w 
wykonywanym zadaniu 

 - dobrze posługuje się 
podstawową 
terminologią zawodową 

 - potrafi samodzielnie 

 - opanował wiadomości 
i umiejętności 
zawodowe w stopniu 
gwarantującym wysoki 
poziom kwalifikacji 
zawodowych 

 - samodzielnie 
rozwiązuje problemy 
teoretyczne i 
praktyczne związane z 
zawodem 

 - sprawnie posługuje się 
terminologią właściwą 
dla zawodu 

 - potrafi argumentować 
własne rozwiązania 
problemów 

 - potrafi dokonać 
analizy problemu 

 - posługuje się 
prawidłowo 
narzędziami i miarami 
ekonomicznymi 

 - potrafi rozwiązywać 
zadania nietypowe 
związane z zawodem 

 - wykorzystuje widzę 
teoretyczną do 
rozwiązywania zadań 
praktycznych 

 - jest aktywny na 

- spełnia wymagania na 
stopień bardzo dobry 
oraz: 
-  posiadł dodatkową 
wiedzę znacznie 
wykraczającą poza 
program nauczania 
ekonomiki 
przedsiębiorstw 
- samodzielnie i 
twórczo rozwija swoje 
zainteresowania 

- charakteryzuje 
ekonomiczny aspekt 
działania człowieka z 
wykorzystaniem pojęć  
ekonomicznych i praw 
ekonomicznych 
- charakteryzuje 
zjawiska ekonomiczne 
posługując się 
kategoriami 
ekonomicznymi 

- analizuje zjawiska i 
procesy gospodarcze w 
otaczającej go 
rzeczywistości 
- biegle posługuje się 
terminologią z zakresu 
ekonomiki 
przedsiębiorstw 



wprowadzeniu 
poprawek na 
prawidłowe rozwiązania 
problemu 

 - potrafi stosować 
poznane wcześniej 
typowe rozwiązania. 
 

rozwiązać typowy 
problem teoretyczny i 
praktyczny 

 - potrafi prawidłowo 
interpretować teksty i 
schematy fachowe 

 - jest aktywny na 
lekcjach, 
prace domowe 
wykonuje starannie z 
niewielkimi błędami. 

lekcjach, 

 wykonuje prace w 
sposób estetyczny 

 - pracuje 
systematycznie, 
stosuje się do zasad 
bhp właściwych w 
zawodzie 

- biegle posługuje się 
zdobytymi 
wiadomościami w 
rozwiązywaniu 
problemów 
teoretycznych i 
praktycznych 
-  wykonuje zadania 
wykraczające poza 
program nauczania 
klasy II  
- potrafi wykorzystać 
wskaźniki ekonomiczne 
i finansowe do analizy 
sytuacji firmy oraz 
procesu decyzyjnego 
- osiąga sukcesy w 
konkursach i 
olimpiadach 
przedmiotowych 
 - proponuje 
oryginalne, twórcze 
rozwiązania 
  

 

Gospodarowanie 
finansami 
jednostki 

organizacyjnej 
 

-  definiuje pojęcie  
analizy finansowej 
- wymieni etapy  
analizy finansowej 
- wymieni wskaźniki 
analizy ekonomicznej  
(wskaźniki analizy  
finansowej i analizy  
techniczno 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- wyjaśni przedmiot  
analizy finansowej 
- wyjaśni cel i zadania 
analizy finansowej 
- wyjaśni na czym polega 

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- przeprowadzi analizę 
pionową i poziomą 
bilansu 
- dobierze wskaźniki  
do oceny płynności  
finansowej, do oceny  

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- dokona oceny  
działania całego  
przedsiębiorstwa, 
analizuje perspektywy  
rozwoju  
przedsiębiorstwa 
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-ekonomicznej) 
- identyfikuje  
wskaźniki analizy  
finansowej 
- wyjaśni pojęcie progu 

rentowności produkcji 

 

analiza finansowa 
- rozróżni metody 
analizy finansowej 
- wyjaśni cel i zadania 
analizy finansowej 
- wyjaśni na czym polega 
analiza pozioma  
i pionowa bilansu 
- obliczy próg 
rentowności produkcji 
 

wykorzystania majątku, 
do oceny wypłacalności, 
do  
oceny perspektyw  
rozwojowych  
organizacji 
- obliczy wskaźniki  
płynności finansowej, 
rotacji zapasów 
i należności, zadłużenia, 
rentowności 
- interpretuje wskaźniki  
płynności finansowej, 
wskaźniki rotacji  
należności i zapasów, 
produktywności, 
wskaźniki zadłużenia, 
wskaźniki rentowności 
- ocenia płynność  
finansową, efektywność  
wykorzystania majątku, 
wypłacalność 
organizacji,  
rentowność 
-  obliczyć ilościowy i 
wartościowy próg 
rentowności oraz 
dokona jego 
interpretacji 
 

- dokona oceny 
obliczonego progu 
rentowności produkcji i 
przedstawi graficznie 
- dokona analizy 
kosztów 
przedsiębiorstwa 
 

 

Rola i znaczenie 
procesu kontroli 

-definiuje pojęcie  
kontroli, nadzoru 
- wymienia funkcje 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
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 kontroli 
- wymieni rodzaje 
kontroli 
- wymienia instytucje 
kontroli zewnętrznej 
jednostki 
organizacyjnej 
- definiuje pojęcie 
systemu kontroli 
- wymieni organy 
kontroli państwowej 
- wymieni jednostki 
samorządu 
terytorialnego 
- wymieni organy 
samorządu 
terytorialnego 
- wymieni instytucje 
finansowe 
- definiuje pojęcie 
banku, banku 
centralnego 
- wymieni funkcje NBP 
 

ponadto: 
- wyjaśni cel 
przeprowadzania 
kontroli  
- wyjaśni funkcje 
kontroli 
- wskazuje różnice 
między kontrolą a 
nadzorem 
- wyjaśni cel kontroli 
zewnętrznej 
- wymienia zadania ZUS, 
US, Komisji Nadzoru 
Finansowego, 
Regionalnej Izby 
Obrachunkowej 
- wymieni etapy procesu 
kontrolnego 
- wymieni sfery kontroli 
wewnętrznej dotyczące 
kontroli jakości 
wyrobów 
- wskaże cechy systemu 
kontroli zewnętrznej 
- wymieni zadania 
wykonywane przez 
gminę, powiat i 
województwo 
- wyjaśni pojęcie 
budżetu  
- przedstawi za pomocą 
schematu strukturę 
systemu finansowego w 

- charakteryzuje rodzaje 
kontroli 
- wymienia i 
charakteryzuje formy 
kontroli  
- podaje przykłady 
nadzoru oraz kontroli 
- charakteryzuje 
kompetencje organów  
- wymienia zadania 
instytucji kontroli 
zewnętrznej 
- scharakteryzuje etapy 
procesu kontrolnego 
- omówi sfery kontroli 
wewnętrznej dotyczące 
kontroli jakości 
wyrobów 
- wymieni rodzaje 
kontroli jakości 
- wymieni metody 
kontroli 
- wymieni etapy kontroli 
zewnętrznej jednostki 
gospodarczej 
- omówi wybrane cechy 
systemu kontroli 
zewnętrznej 
- wskaże termin 
obowiązywania 
(wykonania)budżetu w 
państwie i jednostkach 
samorządu 

- wskaże typowe 
sytuacje, w których 
przeprowadzana jest 
kontrola wewnętrzna i 
zewnętrzna 
przedsiębiorstwa 
- scharakteryzuje 
rodzaje kontroli jakości 
- omówi metody 
kontroli 
- charakteryzuje etapy 
kontroli zewnętrznej 
jednostki gospodarczej 
 - wymieni i omówi 
zadania Ministerstwa 
Finansów  
- omówi zadania i 
działalność Najwyższej 
Izby Kontroli  
- wyszczególni organy 

NBP i omówi ich 

zadania  

- omówi polski system 

bankowy 

- charakteryzuje 
instrumenty, za 
pomocą których NBP 
wpływa na podaż 
pieniądza w gospodarce 
- wymieni i omówi 
skutki procesu 



Polsce 
- wymieni zadania 
Sejmu i Senatu 
- poda podstawowy cel 
działalności NBP 
- omówi funkcje NBP 
- wymieni zadania 
baków komercyjnych 

terytorialnego 
- wymieni zadania 
ministra finansów 
- wymieni zadania NBP 
- wymieni instrumenty 
wpływające na podaż 
pieniądza w gospodarce 

kontrolnego 
 

 

Organizacja 
działań 

marketingowych 
w jednostce 

organizacyjnej 

- definiuje pojęcie 
rynku, marketingu, 
informacji 
marketingowej 
- wymienia funkcje  
marketingu 
- definiuje pojęcie  
badań rynku 
- definiuje pojęcie 
badań marketingowych 
- określi cel  
przedmiotu badań  
-potrafi wymienić  
korzyści z  
prowadzenia badań  
marketingowych 
- identyfikuje przepisy  
regulujące działalność  
marketingową 
- wymienia instytucje  
rynkowe i pozarynkowe 
- definiuje pojęcie  
segmentacji rynku 
- wymieni kryteria  
segmentacji rynku 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- wyjaśni funkcje  
marketingu 
- wymieni rodzaje 
informacji 
marketingowych 
- wyjaśni zadania  
marketingu 
- wskaże obszary  
działalności  
marketingowej  
podlegające regulacji  
prawnej  
 - wymieni instrumenty 
marketingu 
- rozróżni cel  
i zakres badań  
marketingowych oraz 
badań rynku 
- wyjaśni istotę i funkcje 
rynku 
- wyjaśni pojęcie popytu 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- wyszukuje i 
interpretuje akty 
prawne regulujące  
działalność 
marketingową 
- analizuje ograniczenia  
w zakresie 
podejmowania działań  
marketingowych dla 
niektórych rodzajów  
produktów 
- charakteryzuje 
instrumenty marketingu 
- definiuje pięcie 
konkurencji cenowej, 
pozacenowej 
- klasyfikuje rynki 
- dokonuje segmentacji  
rynku według 
poznanych kryteriów 
- charakteryzuje rodzaje 
strategii  

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- stosuje przepisy  
prawne regulujące  
działalność 
marketingową 
w planowaniu  
działalności  
gospodarczej  
- określi  rolę informacji 
marketingowej w 
zarządzaniu 
- analizuje otoczenie 
rynku 
- charakteryzuje rynek 
nabywcy i rynek 
sprzedawcy 
- analizuje rodzaje 
strategii i dokonuje  
wyboru  
najkorzystniejszej dla 
danych warunków 
- określi rolę i znaczenie 
marketingu w 
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- wymieni rodzaje  
strategii 
- identyfikuje czynniki  
wpływające na wybór 
strategii 
- wymieni 
uwarunkowania 
potrzeb  
nabywców 
- wymieni fazy w 
procesie 
podejmowania decyzji 
przez nabywców 
- wymieni uczestników  
w podejmowaniu  
decyzji 
- definiuje pojęcie 
badań marketingowych 
- wymieni funkcje  
badań marketingowych 
- identyfikuje źródła 
informacji  
wykorzystywanych w 
badaniach  
marketingowych 
- wymieni metody  
i techniki badań  
marketingowych 
- identyfikuje czynniki 
mające wpływ na 
budowę „dobrego”  
kwestionariusza 
- identyfikuje metody  

i podaży 
- wyjaśni pojęcie  
otoczenia rynku 
- wyjaśni cel 
segmentacji rynku 
- wyjaśni kryteria  
segmentacji rynku 
- wyjaśni pojęcie i cel  
strategii marketingowej 
- rozróżni strategię  
penetracji rynku, 
rozwoju produktu,  
rozwoju rynku,  
dywersyfikacji 
- wyjaśni 
uwarunkowania  
potrzeb nabywców 
- wyjaśni rolę  
uczestników w  
podejmowaniu decyzji 
- wyjaśni funkcje badań  
marketingowych 
- wyjaśnia kanały  
pozyskiwania informacji 
- rozróżni typy  
i metody badań  
marketingowych 
- wyjaśni proces  
projektowania  
badania  
marketingowego 
- określi  
przedmiot badań  

marketingowych 
- klasyfikuje nabywców 
- wyjaśni istotę bliższego 
i dalszego otoczenia 
- charakteryzuje proces  
podejmowania decyzji 
przez nabywców 
- charakteryzuje techniki 
pozyskiwania  
informacji 
- charakteryzuje metody 
badań  
marketingowych 
- prawidłowo dobiera 
próbę do badań  
marketingowych 
- wymienia rodzaje 
źródeł  
informacji  
marketingowej 
- definiuje pojęcie 
danych pierwotnych i  
wtórnych oraz ich  
wykorzystanie 
- wskaże techniki badań  
marketingowych 
- omówi 
rodzaje ankiet tj.:  
bezpośrednia,  
pocztowa,  
telefoniczna,  
prasowa, z  
wykładaniem  

gospodarce rynkowej 
- analizuje potrzeby 
i zachowania 
nabywców w  
zaaranżowanej  
sytuacji rynkowej 
- wyszukuje i pozyskuje 
informacje  
- tworzy kwestionariusz 
ankiety 
- przeprowadzi 
badanie marketingowe 
- omówi  
zjawisko badań  
jakościowych w  
marketingu tj.:  
indywidualny  
wywiad  
pogłębiony, 
skoncentrowany  
wywiad  
grupowy, 
dyskusja  
grupowa tzw.  
"burza mózgów” 
- wymieni zasady  
organizowania  
badań  
marketingowych  
w firmach 
- wykorzystuje rezultaty 
badań  
marketingowych 



prezentacji wyników 
badań marketingowych 
- definiuje pojęcie 
planu marketingowego 
- definiuje pojęcie  
mikrootoczenia i  
makrootoczenia  
przedsiębiorstwa 
- identyfikuje  
elementy planu  
marketingowego  
(sytuacja rynkowa, 
analiza SWOT,  
zadania marketingowe,  
cele marketingowe  
oraz sposób ich  
osiągnięcia, budżet, 
kontrola realizacji 
planu, streszczenie  
planu) 
 

marketingowych 
- definiuje pojęcie  
wywiadu  
marketingowego 
- wymieni zasady  
gromadzenia  
informacji 
- wymieni źródła  
informacji dla  
wywiadu  
marketingowego 
- wyjaśni sposoby 
doboru próby do badań  
marketingowych 
- wyjaśni strukturę 
kwestionariusza ankiety 
- wyjaśni zasady analizy 
danych 
- dobierze metodę  
prezentacji wyników 
badań marketingowych 
do potrzeb 
- definiuje plan  
strategiczny firmy, 
- wymieni elementy, 
które powinien zawierać 
plan marketingu 
- wyjaśni cel planu 
marketingowego 
- wyjaśni elementy 
planu marketingowego 
- omówi banchmarking 
 

kwestionariuszy, 
kwestionariusz  
ankietowy 
- wyjaśni na czym 
polega analiza SWOT 
przedsiębiorstwa 
- prezentuje wyniki 
badań marketingowych 
- potrafi określić w  
realizacji jakich celów  
pomaga firmie plan 
marketingowy 
- potrafi omówić  
marketing-mix 
- omówi macierz BCG 
 

- omówi proces 
planowania  
marketingowego 
- omówi każdy z  
elementów  
wchodzących w  
mikro i makrootoczenie  
przedsiębiorstwa 
- omówi  
strategię cenową  
stosowaną w 
przedsiębiorstwie 
- przeprowadzi analizę 
SWOT wybranego 
przedsiębiorstwa 
- sporządzi uproszczony 
plan marketingowy 
 



 

Gospodarowanie 
produktem 

 

- definiuje pojęcie 
produktu 
- wymieni rodzaje  
produktów 
- wymieni rodzaje   
produktów ze  
względu na  
różne kryteria 
- definiuje pojęcie  
marki i określa jej  
znaczenie 
- wymieni rodzaje  
marek  
-  wymieni funkcje  
produktu 
- identyfikuje elementy  
strategii produktu 
- wymieni rodzaje i  
funkcje opakowania  
- wymieni cechy  
opakowania 
- definiuje pojęcie  
asortymentu produktu 
- wymieni elementy  
marketingu mix 
- identyfikuje elementy  
wyposażenia produktu 
- identyfikuje elementy 
strategii produktu 
- omówi jaki wpływ na 
konsumenta ma 
odpowiednie  
opakowanie 

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- wyjaśni funkcje 
produktu 
- wyjaśni elementy  
strategii produktu 
- wyjaśni znacznie marki 
produktu 
- wyjaśni znaczenie  
wyposażenia  
produktu 
- wyjaśni znaczenie  
opakowania produktu 
- definiuje pojęcie 
znaków firmowych  
- określi jaki jest wpływ 
znaków firmowych  
na konsumenta 
- określi starania firmy 
do ukształtowania jak  
najlepszej marki  
produktu 
- wyjaśni na czym polega 
kontrola jakości 
produktów 
- wymieni zasady  
projektowania  
nowych produktów 
- wyjaśnia fazy  
życia produktu 
- graficznie  

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- klasyfikuje produkty  
według warstw 
produktu, hierarchii  
produktu, asortymentu  
produktu) 
- charakteryzuje  
proces projektowania  
produktu 
odpowiadający  
potrzebom  
i oczekiwaniom  
(marka, nazwa, 
pozycjonowanie, 
opakowanie,  
oznakowanie,  
receptura, technologia) 
- charakteryzuje  
zasady tworzenia  
marki 
- charakteryzuje  
strategię marki 
- charakteryzuje  
tendencje zarządzania  
marką 
- powie w jaki sposób 
zastosować  
odpowiedni marketing, 
reklamę przy 
wprowadzaniu  
nowego produktu na 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- projektuje 
przykładowy produkt 
spełniający oczekiwania 
wybranej,  
docelowej grupy  
odbiorców 
- stosuje strategię  
produktu 
- wykorzystuje analizę 
cyklu życia produktu  
w procesie strategii  
produktu 
- projektuje markę i 
logo produktu 
- projektuje  
opakowanie  
produktu 
- analizuje powiązania  
między rynkiem  
a produktem 
- wskaże cele firm  
wprowadzających  
nowe produkty 
- wymieni i  
omówi stosowane  
strategie przy  
wprowadzaniu  
nowego produktu 
- wymieni etapy prac 
nad nowym produktem 
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- definiuje pojęcie cyklu 
życia produktu 
- wymieni fazy  
cyklu życia 
- identyfikuje obszary  
marketingu-mix 
 

przedstawi cykl  
życia rynkowego  
produktu 
- wyjaśni elementy 
marketingu-mix 
 

rynek 
- prezentuje graficznie  
i interpretuje fazy życia  
produktu 
-  wymieni czynniki 
obniżające jakość 
produktów w czasie 
przechowywania 

- omówić strategie 
stosowane w  
poszczególnych  
etapach cyklu życia 
- wymieni korzyści 
płynące ze stosowania 
norm jakości 
 
 

 

Strategia ceny w 
jednostce 

organizacyjnej 
 
 
 

- wyjaśni pojęcie ceny 
jako narzędzia  
marketingu 
- wymieni funkcje  
ceny 
- wymienia metody  
ustalania cen 
- wymieni narzędzia  
wykorzystywane  
w strategii cenowej 
- identyfikuje czynniki  
warunkujące poziom 
ceny 
- definiuje pojęcie  
polityki cenowej  
stosowanej  
przez firmy 
- omówi  
oddziaływanie ceny na 
rynek 
- określi wpływ ceny na  
planowanie  
marketingu-mix w 
firmie 

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- wyjaśni funkcje ceny 
- wyjaśni metody 
ustalania cen 
- wyjaśni narzędzia  
wykorzystywane w 
strategii cenowej 
- określi metody 
ustalania cen w celu 
utrzymania i  
pozyskiwania  
nowych klientów 
-wyjaśni dlaczego cena 
jest kluczowym  
czynnikiem w  
podejmowaniu  
decyzji 
- wyjaśni wpływ popytu,  
konkurencji i kosztów na 
kształtowanie cen 
- wyjaśni pojęcia: 

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
-  omówi typowe 
strategie cenowe przy 
wprowadzaniu na rynek 
nowych  
produktów: cena  
penetracyjna, cena  
dostosowana do  
konkurencji oraz cena 
wysoka 
- ustali ceny zgodnie  
z wybraną strategią cen 
- dokona zmiany cen na 
skutek zmian  
warunków rynkowych 
- obliczy cenę produktu 
z uwzględnieniem 
skonta, rabatu 
 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- stosuje strategię  
cenową 
- negocjuje optymalną 
cenę produktu 
- analizuje skutki zmian 
cen na skutek zmian 
warunków  
rynkowych 
- określi zależności  
wprowadzania 
polityki  
różnicowania cen 
- scharakteryzuje 
rodzaje rabatów 
 

Jw. 



 skonto, opust, 
bonifikata, rabat 
- wymieni rodzaje 
rabatów 
 

 

Dystrybucja 
produktu 

 

- definiuje pojęcie  
dystrybucji, kanału 
dystrybucyjnego 
- wymieni funkcje  
dystrybucji 
- wymienia rodzaje  
kanałów dystrybucji 
- wymieni pośredników  
i uczestników kanałów  
dystrybucji 
- identyfikuje czynniki 
mające wpływ na 
wybór kanału 
dystrybucji 
- wymieni rodzaje  
konfliktów w kanałach  
dystrybucji 
- definiuje pojęcie 
logistyki  

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- wyjaśni funkcje  
i znaczenie dystrybucji 
- rozróżni kanały 
dystrybucji 
- wyjaśni czynniki 
mające wpływ na  
wybór kanału 
dystrybucji 
- wskazuje źródła  
konfliktów 
- wyjaśni rolę 
pośredników  
i uczestników w 
kanałach dystrybucji 
- wyjaśni zasady  
doboru uczestników  
kanałów dystrybucji 
- wymieni zasady  
odpowiedniego  
wyboru kanałów  
dystrybucji 
- wymieni zasady  
organizowania i  
utrzymywania  

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- charakteryzuje kanały  
dystrybucji 
- charakteryzuje  
strukturę kanałów  
dystrybucji 
- charakteryzuje zalety i 
wady różnych rodzajów  
kanałów dystrybucji 
- wskazuje działania  
sprzyjające 
rozwiązywaniu 
konfliktów 
- charakteryzuje  
proces zarządzania  
kanałami dystrybucji 
- wymieni korzyści ze 
stosowania  
odpowiednich dla  
danej firmy kanałów  
dystrybucji 
-  wymieni czynności 
realizowane w ramach 
logistyki 
 

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- dobierze kanały  
dystrybucji 
- wymieni przesłanki 
decydujące o wyborze 
kanału dystrybucji 
- projektuje kanały  
dystrybucji  
- wyjaśni pojęcie 
dominacji jednej firmy 
zwanej  
„kapitanem kanału” 
- zna pionowe i  
poziome systemy  
marketingu 
-charakteryzuje źródła 
konfliktów pomiędzy 
uczestnikami kanału 
dystrybucji 
- określi podstawowe 
problemy 
rozwiązywane z 
wykorzystaniem zasad 
logistyki 
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efektywnych  
kanałów dystrybucji 
- wyjaśni cel logistyki i 
jej wpływ na wielkość 
sprzedaży 
 

 

Promocja 
produktu 

 

- definiuje promocję 
- wymieni elementy  
promocji 
- wymieni funkcje  
promocji 
- wymieni rodzaje  
strategii promocji 
- wymieni narzędzia  
promocji 
- definiuje pojęcie  
reklamy 
- wymieni funkcje  
reklamy 
- wymieni rodzaje i  
cele reklamy 
- wymieni środki  
upowszechniania 
reklamy 
- wymieni nośniki  
reklamy 
- wie czym należy się 
kierować  
tworząc reklamę 
- wie jakie  
materiały stosuje się w 
reklamie 
- potrafi w skrócie  

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dopuszczającą a 
ponadto: 
- wyjaśni elementy  
i funkcje promocji 
- wyjaśni znaczenie  
promocji jako narzędzia  
marketingu 
- wyjaśni role  
sprzedawcy w  
promocji sprzedaży 
- wymieni 
pozareklamowe techniki 
aktywizacji sprzedaży 
- wyjaśni sposoby  
oddziaływania na  
konsumenta i na  
produkt 
- odróżni skuteczne i 
nieskuteczne  
sposoby reklamy 
- wyjaśni funkcje 
reklamy 
- wyjaśni rodzaje reklam 
- wyjaśni kryteria 
doboru reklamy 

 Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dostateczną a ponadto: 
- charakteryzuje rodzaje 
strategii promocji 
- charakteryzuje związek 
promocji  
z cyklem życia produktu 
- charakteryzuje  
narzędzia polityki 
promocji (reklama,  
sprzedaż osobista, 
public relations, 
sponsoring) 
- omówi pozareklamowe 
techniki aktywizacji 
sprzedaży 
- objaśni rolę public  
relations w działalności  
marketingowej 
- uzasadni rolę  
informowania,  
przypominania i  
perswazji w  
działalności  
marketingowej 
- uzasadni rolę  

Spełnia wszystkie 
wymagania na ocenę 
dobrą a ponadto: 
- dobierze rodzaje  
strategii promocji do  
typu klienta 
- analizuje związek 
między narzędziami  
marketingu a 
prowadzoną  
działalnością 
- opracuje projekt  
promocji produktu 
- analizuje instrumenty 
związane  
z aktywizacją  
sprzedaży na  
przykładzie wybranych  
przedsiębiorstw 
- analizuje reklamy  
zamieszczone                
w prasie, czasopiśmie 
- analizuje polskie  
spoty reklamowe  
prezentowane w  
telewizji 
- zbuduje ogłoszenie 
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omówić znaczenie  
reklamy 
 

-  omówi sprzedaż 
osobistą i 
sponsorowanie 
- wie jakie środki można 
zastosować podczas 
tworzenia reklamy 
- omówi zadania agencji 
reklamowych 
- definiuje pojęcie 
kampanii reklamowej 
 

reklamy w działalności  
marketingowej 
- dobierze  
najskuteczniejszy rodzaj 
i nośnik reklamy  
- omówi cele reklamy 
- wybierze określone, 
najlepsze  
środki reklamy do  
różnych produktów 
- wie jak skutecznie  
przeprowadzić  
kampanię reklamową 
- wie dlaczego  
ważna jest etyka w  
reklamie 
 

reklamowe 
- projektuje i 
prezentuje reklamę  
wybranego produktu 
- wie co to jest public 
relations i  
publicity 
- omówi budżet  
reklamy 
- wie, kiedy  
jaki rodzaj reklamy  
jest skuteczny 
- zna prawa  
dotyczące reklamy 
 

 

 
 


