
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) 
Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY I TECHNIKUM W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 

           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 organizacji reklamy 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 organizacji reklamy 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 w zawodzie, 

 braki w wiadomościach 

i umiejętnościach 

pozwalają na 

wykonywanie 

podstawowych 

 czynności 

zawodowych, 

 wykonuje proste 

czynności zawodowe, 

 stosuje nieudolnie język 

zawodowy, zna 

podstawowe pojęcia, 

nazywa podstawowe 

 przyrządy, materiały 

reklamowe itp. 

 braki, jakie wykazuje 

pozwalają na 

kontynuowanie 

kształcenia 

zawodowego. 
 

 Opanował podstawowe 

wiadomości i 

umiejętności zawodowe w 

zakresie pozwalającym na 

rozwiązywanie 

większości problemów i 

zadań zawodzie, 

 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 

wprowadzeniu poprawek 

na prawidłowe 

rozwiązania problemu, 

 potrafi stosować poznane 

wcześniej typowe 

rozwiązania. 
 

 Opanował wiadomości i 

umiejętności właściwe dla 

zawodu w stopniu 

pozwalającym na 

skuteczne wykonywanie 

zawodu, 

 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 

rozwiązać typowy 

problem teoretyczny i 

praktyczny, 

 potrafi prawidłowo 

 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, 

 potrafi rozwiązywać 

zadania nietypowe 

związane z zawodem, 

 wykorzystuje widzę 

teoretyczną do 

rozwiązywania zadań 

praktycznych, 

 jest aktywny na lekcjach, 

 wykonuje prace w 

sposób estetyczny, 

 pracuje systematycznie, 
stosuje się do zasad bhp 

właściwych w zawodzie 

Bezbłędnie opanował 

pełny zakres 

wiadomości i 

umiejętności 

określonych w 

wymaganiach 

edukacyjnych, 

samodzielnie 

rozwiązuje problemy 

związane z zawodem, 

biegle stosuje 

terminologię właściwą 

dla zawodu organizacji 

reklamy, 

analizuje i ocenia 

rozwiązania 

problemów, 

 trafnie wykorzystuje 

wiedzę teoretyczną do 

rozwiązywania 

problemów 

praktycznych, 

planuje proces 

rozwiązywania 

problemów, proponuje 

oryginalne, twórcze 

rozwiązania, 

wykazuje 

zainteresowaniem 

zawodem, 

zajmuje wysokie 

miejsca w konkursach 

związanych z 



interpretować teksty i 

schematy fachowe, 

 jest aktywny na lekcjach, 
prace domowe są wykonane 

starannie z niewielkimi 

błędami. 

zawodem. 
 

 

Wstęp do reklamy – 

 

podstawowe 

zagadnienia i geneza 

powstania reklamy 

 

 Potrafi 

zdefiniować 

pojęcie reklamy 

 Potrafi 

zdefiniować 

podstawowe 

pojęcia 

dotyczące 

reklamy 

 Potrafi wskazać 

najważniejsze 

wydarzenia w 

historii reklamy 

ze wskazaniem 

na poszczególne 

daty 

 Potrafi 

wymienić 

funkcje 

reklamy,  

 Potrafi 

wymienić cele 

reklamy cele  

 Potrafi 

wymienić 

rodzaje  

reklamy 

 Odróżnia 

reklamę 

wspólną od 

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dopuszczającą a ponadto: 

 Potrafi 

zdefiniować i 

scharakteryzować 

podstawowe 

pojęcia dotyczące 

reklamy 

 Charakteryzuje 

genezę reklamy ze 

wskazaniem na 

ważne daty z nią 

związane 

 Potrafi wymienić 

bezbłędnie 

wszystkie funkcje, 

cele i rodzaje 

reklamy 

 Potrafi 

scharakteryzować 

większość funkcji, 

celów i rodzajów 

reklamy 

 Charakteryzuje 

reklamę wspólną i 

indywidualną 

 Definiuje pojęcia 

celu, misji i wizji 

przedsiębiorstwa 

 Analizuje cel 

 Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dostateczną a ponadto: 

 Potrafi wymienić i 

scharakteryzować 

wszystkie funkcje, 

cele i rodzaje 

reklamy  

 Charakteryzuje 

genezę reklamy ze 

wskazaniem na 

wszystkie ważne 

daty z nią 

związane 

 Charakteryzuje i 

podaje przykłady 

reklamy wspólnej 

i indywidualnej 

 Charakteryzuje 

pojęcia celu, misji 

i wizji 

przedsiębiorstwa 

 Projektuje cel, 

misję i wizję dla 

poszczególnych 

przedsiębiorstw 

według ich 

potrzeb 

 
 

 Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dobrą a ponadto: 

 Bezbłędnie 

przeprowadza 

genezę reklamy 

ze wskazaniem 

na wszystkie 

ważne daty z nią 

związane 

 Potrafi 

zaprojektować 

reklamę wspólną 

i indywidualną 

 Przeprowadza 

analizę reklam 

dostępnych na 

rynku według 

wszystkich 

kryteriów 

poznanych w tym 

dziale 

 Przeprowadza 

analizę celów, 

misji i wizji 

poszczególnych 

przedsiębiorstw 
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indywidualnej 

 Rozróżnia 

pojęcia celu, 

misji i wizji 

przedsiębiorstw

a 
 

zgodnie z regułą 

WARTO 
  

 

Produkt elementem 

marketingu mix 

 Potrafi wymienić 

wszystkie 

elementy 

marketingu mix 

 Definiuje pojęcie 

produktu 

 Wymienia cechy 

produktu 

 Zna klasyfikację 

produktu 

 Wymienia 

funkcje i cechy 

opakowań 

 Wymienia etapy 

cyklu życia 

produktu 

 Definiuje pojęcia 

związane z 

asortymentem 

towarowym 

 Zna elementy 

portfela produktu 

 Wymienia etapy 

wprowadzania 

nowego produktu 

 Definiuje pojęcia 

związane z 

marką produktu 

 Wymienia 

rodzaje logo i 

logotypu 

  

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dopuszczającą a ponadto: 
 

  Potrafi 

scharakteryzować 

wszystkie elementy 

marketingu mix 

 Charakteryzuje  

pojęcie produktu 

 Charakteryzuje 

cechy produktu 

 Klasyfikuje produkt 

ze względu na 

wszystkie poznane 

w dziale kategorie 

 Charakteryzuje 

funkcje i cechy 

opakowań 

 Opisuje etapy cyklu 

życia produktu 

 Charakteryzuje 

pojęcia związane z 

asortymentem 

towarowym 

 Charakteryzuje 

elementy portfela 

produktu metodą 

BCG 

 Charakteryzuje 

pojęcia związane z 

marką produktu 

 Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dostateczną a ponadto: 
 

 Przeprowadza 

analizę sytuacji 

danego 

przedsiębiorstwa z 

podziałem na 

poszczególne 

elementy 

marketingu mix 

 Analizuje produkt 

według wszystkich 

poznanych w dziale 

kryteriów 

 Projektuje 

opakowanie dla 

danego produktu 

 Analizuje 

opakowania według 

jego funkcji i cech 

 Analizuje etapy 

cyklu życia 

produktów na 

konkretnym 

przykładzie 

 Przeprowadza 

kompleksową 

analizę portfela 

produktów metodą 

BCG 

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dobrą a ponadto: 
 

 Projektuje 

narzędzia 

marketingu mix 

dla 

poszczególnych 

przedsiębiorstw ze 

względu na ich 

potrzeby i sytuację 

rynkową 

 Projektuje 

opakowanie dla 

danego produktu 

spełniające 

wszystkie funkcje 

opakowania i 

zaspokajające 

potrzeby klientów 

 Proponuje i 

tworzy skuteczne 

działania 

naprawcze na 

poszczególnych 

etapach cyklu 

życia produktu 

 Proponuje nową, 

skuteczną strategię 

produktową po 

przeprowadzeniu 

Jw. 



 

  

  

 Opisuje rodzaje 

logo i logotypu 

 Projektuje logo i 

logotypy  

  

  

 

  

  

  

  

 

 Przeprowadza 

analizę marek 

produktów 

występujących na 

rynku 

 Charakteryzuje  

strategie 

przykładowych 

marek produktów 

analizy portfela 

produktów metodą 

BCG 

 Projektuje 

strategie marek dla 

przykładowych 

produktów 

 

Cena elementem 

marketingu mix 

 Definiuje pojęcia 

z zakresu ceny 

jako elementu 

marketingu mix 

 Wymienia 

funkcje ceny 

 Definiuje pojęcie 

równowagi 

cenowej 

 Wymienia 

metody 

kalkulacji cen 

 Definiuje pojęcie 

dyskryminacji 

cenowej 

 Wymienia i 

definiuje rabaty 

cenowe 

 Definiuje 

pojęciem skonto 

 Potrafi naliczyć 

cenę stosując 

skonto 

 Wymienia 

strategie cenowe 

i jakościowe 

 Wymienia 

strategie 

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dopuszczającą a ponadto: 
 

 Charakteryzuje 

pojęcia z zakresu 

ceny jako elementu 

marketingu mix 

 Charakteryzuje 

funkcje ceny 

 Charakteryzuje 

pojęcie równowagi 

cenowej 

 Charakteryzuje 

metody kalkulacji 

cen 

 Nalicza ceny 

stosując poznane 

metody kalkulacji 

cen 

 Charakteryzuje 

pojęcie 

dyskryminacji 

cenowej 

 Charakteryzuje 

rabaty cenowe 

 Charakteryzuje 

pojęcie skonto 

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dostateczną a ponadto: 
 

 Analizuje funkcje 

ceny na danym 

przykładzie 

 Stosuje omówione 

na zajęciach 

metody kalkulacji 

cen 

 Analizuje rabaty 

cenowe na 

przykładach 

 Analizuje strategie 

cenowe i 

jakościowe na 

wybranych 

przykładach 

 Prowadzi 

negocjacje cenowe 

według wskazanej 

strategii 

 

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dobrą a ponadto: 
 

 Projektuje 

programy 

rabatowe dla 

poszczególnych 

firm w zależności 

od ich potrzeb 

 Tworzy strategie 

cenowe dla 

poszczególnych 

firm w zależności 

od ich potrzeb 
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negocjacji 

cenowych 

 Definiuje 

podstawowe 

pojęcia z zakresu 

cennika 

produktów i 

usług 

reklamowych 

 Rozróżnia cenę 

netto i brutto  

 Tworzy cennik 

produktów i 

usług 

reklamowych z 

dopuszczalnymi 

błędami 

dotyczącymi 

estetyki 

wykonania 

  

 

 Charakteryzuje 

strategie cenowe i 

jakościowe 

 Charakteryzuje 

strategie negocjacji 

cenowych 

 Charakteryzuje 

podstawowe 

pojęcia z zakresu 

cennika produktów 

i usług 

reklamowych 

 Bezbłędnie tworzy 

cennik produktów i 

usług 

reklamowych   

 

Dystrybucja 

elementem 

marketingu mix 

  

 Definiuje 

podstawowe 

pojęcia z zakresu 

dystrybucji 

 Wymienia 

funkcje 

dystrybucji 

 Wymienia i 

definiuje 

strategie 

dystrybucyjne  

 Zna budowę 

poszczególnych 

kanałów 

dystrybucyjnych 

 Wymienia etapy 

wyboru kanału 

 Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dopuszczającą a ponadto: 

 Charakteryzuje 

funkcje 

dystrybucji 

 Charakteryzuje 

strategie 

dystrybucyjne 

 Analizuje budowę 

kanałów 

dystrybucyjnych 

na podanych 

przykładach 

 Omawia etapy 

wyboru kanału 

dystrybucyjnego 

 Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dostateczną a ponadto: 

 Analizuje funkcje 

organizacyjne i 

koordynacyjne 

dystrybucji na 

podanych 

przykładach 

 Analizuje strategie 

dystrybucyjne na 

podanych 

przykładach 

 Analizuje zasady 

współpracy w 

przedsiębiorstwie 

 Potrafi wskazać 

rodzaj i źródło 

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dobrą a ponadto: 

 Potrafi poprawnie 

zaprojektować 

kanał 

dystrybucyjny dla 

przykładowego 

przedsiębiorstwa w 

pionie i poziomie 

 Analizuje pojęcie i 

funkcje logistyki w 

stosunku do 

dystrybucji 

 Potrafi 

samodzielnie 

sporządzić umowę 

franchisingową 

Jw. 



dystrybucyjnego 

 Definiuje 

podstawowe 

pojęcia z zakresu 

współpracy i 

konfliktów w 

dystrybucji 

 Definiuje pojęcie 

franchisingu 

 Definiuje 

podstawowe 

pojęcia z zakresu 

logistyki 

 Definiuje 

podstawowe 

pojęcia z zakresu 

handlu 

hurtowego i 

detalicznego 

  

 Charakteryzuje 

pojęcia z zakresu 

współpracy i 

konfliktów w 

dystrybucji 

 Wymienia i 

omawia elementy 

umowy 

franchisingowej 

 Charakteryzuje 

pojęcia z zakresu 

logistyki 

 Charakteryzuje 

pojęcia z zakresu 

handlu hurtowego 

i detalicznego 
 

  

  

konfliktu w 

podanym 

przykładzie 

 

 

Promocja elementem 

marketingu mix 

 

 

 

 

 

 Definiuje 

podstawowe 

pojęcia z zakresu 

promocji 

 Rozróżnia 

strategię PUSCH 

i PULL 

 Wymienia 

elementy 

promotion mix 

 Wymienia 

podstawowe 

modele reklamy: 

AIDA, SLB, 

DAGMAR, 

DIPADA 

 Potrafi wymienić 

podstawowe 

treści reklamy: 

apel, slogan czy 

 Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dopuszczającą a ponadto: 

 Charakteryzuje 

podstawowe pojęcia 

z zakresu promocji 

 Charakteryzuje  

strategie promocji 

PUSCH i PULL 

 Omawia elementy 

promotion mix 

 Charakteryzuje 

podstawowe modele 

reklamy: AIDA, 

SLB, DAGMAR, 

DIPADA 

 Potrafi zanalizować 

treść reklamy na 

podanym 

przykładzie 

 Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dostateczną a ponadto: 

 Planuje strategie 

promocji PUSCH i 

PULL dla 

poszczególnych 

firm 

 Samodzielnie 

projektuje i 

klasyfikuje formy 

treści reklamy 

 Analizuje modele 

reklamy na 

przykładach 

 Analizuje media 

reklamy na 

przykładach 

 Dobiera media 

reklamy według 

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dobrą a ponadto: 

 Szczegółowo 

projektuje strategie 

promocji PUSCH i 

PULL dla 

poszczególnych 

firm 

 Szczegółowo 

projektuje 

kampanię 

reklamową dla 

konkretnego 

przedsiębiorstwa 

 Samodzielnie 

projektuje reklamę 

Outdoor’ową 

 Dobiera skuteczne 

narzędzia PR dla 

Jw. 



pytanie? 

 Wymienia 

podstawowe 

media reklamy 

 Wymienia 

elementy 

kampanii 

reklamowej 

 Definiuje 

podstawowe 

pojęcia z zakresu 

sprzedaży 

osobistej 

 Wymienia formy 

reklamy 

zewnętrznej 

 Rozróżnia 

akwizycję 

bezpośrednią i 

pośrednią 

 Definiuje 

podstawowe 

pojęcia z zakresu 

promocji 

sprzedaży 

 Definiuje pojęcia 

PR i sponsoringu 

 Klasyfikuje media 

reklamy 

 Omawia kryteria 

wyboru mediów 

reklamy 

 Omawia elementy 

kampanii 

reklamowej 

 Charakteryzuje 

podstawowe pojęcia 

z zakresu sprzedaży 

osobistej 

 Charakteryzuje 

formy reklamy 

zewnętrznej 

 Omawia elementy 

promocji sprzedaży 

 Charakteryzuje 

pojęcia PR i 

sponsoringu 

 Zna narzędzia oceny 

skuteczności 

reklamy  

  

 

   

poznanych 

kryteriów 

 Projektuje kampanię 

reklamową 

 Dobiera skuteczne 

formy reklamy 

zewnętrznej do 

wybranej sytuacji 

 Prowadzi rozmowę 

sprzedażową 

 Analizuje narzędzia 

PR 

 Ocenia skuteczność 

reklamy 

konkretnej firmy 

 

Marketing mix 

– 

projekt własny 

 

 Zna zasady 

prezentacji 

projektu w Power 

Point 

 Potrafi wymienić 

elementy strategii 

produktowej, 

cenowej, 

dystrybucyjnej  i 

promocyjnej 

  

  

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dopuszczającą a ponadto: 

 Stosuje zasady 

prezentowania 

prezentacji 

 Potrafi 

scharakteryzować 

elementy strategii 

marketingu mix 

  

  

  

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dostateczną a ponadto: 

 Tworzy własną 

prezentację strategii 

poszczególnych 

elementów 

marketingu mix 

Spełnił wszystkie 

wymagania na ocenę 

dobrą a ponadto: 

 Profesjonalnie 

prezentuje na 

forum klasy 

stworzoną przez 

siebie strategię 

poszczególnych 

elementów 

marketingu mix w 

formie prezentacji 

w programie 

Jw. 



  

  

  

  

  

  

Power Point 

 


