
PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ( PSO) 

Z ORGANIZACJI REKLAMY DLA KLASY III 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 

Ocena  

celująca 

 

Ogólne kryteria oceny 

Opanował w stopniu 

elementarnym wiadomości i 

umiejętności zawodowe 

 w zakresie pozwalającym na 

rozwiązywanie większości 

problemów i zadań zawodzie, 

 braki w wiadomościach i 

umiejętnościach pozwalają na 

wykonywanie podstawowych 

 czynności zawodowych, 

 zna podstawowe zasady bhp 

właściwe dla zawodu i potrafi 

je zastosować, 

 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, 

 zna i stosuje zasady bhp 

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 

interpretować teksty i 

schematy fachowe, 

 jest aktywny na lekcjach, 

 prace domowe są wykonane 

starannie z niewielkimi 

błędami. 

 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, 

umiejętnie stosuje wiedzę i 

umiejętności z innych 

przedmiotów, 

biegle stosuje terminologię 

właściwą dla zawodu, 

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 

zawodem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Badania marketingowe  Potrafi wymienić 

rodzaje badań 

marketingowych 

 Potrafi wskazać 

różnicę między 

badaniami 

ilościowymi a 

jakościowymi 

 Potrafi wymienić 

źródła badań 

marketingowych 

 Potrafi wymienić 

rodzaje badań 

marketingowych 

 Potrafi wymienić 

elementy budowy 

kwestionariusza 

 Definiuje pojęcie 

skalowania 

 Potrafi dokonać 

elementarnej analizy 

wyników badań 

marketingowych 

 Zna elementy 

raportu badań 

marketingowych 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dopuszczającą a 

ponadto: 

 Potrafi 

scharakteryzować 

rodzaje badań 

marketingowych 

 Potrafi 

scharakteryzować 

badania  ilościowe i 

jakościowe 

 Potrafi opisać źródła 

badań 

marketingowych 

 Potrafi 

scharakteryzować 

rodzaje i techniki 

badań 

marketingowych 

 Potrafi 

scharakteryzować 

elementy budowy 

kwestionariusza 

 Stosuje różne rodzaje 

skalowania w 

kwestionariuszach 

 Potrafi dokonać 

analizy wyników 

badań 

marketingowych  

 Potrafi omówić 

elementy raportu 

badań 

marketingowych 

 

 Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dostateczną a 

ponadto: 

 Potrafi 

skonstruować 

konkretny rodzaj 

badania 

marketingowego 

 Skutecznie korzysta 

ze wszystkich 

dostępnych źródeł 

marketingowych 

 Charakteryzuje 

procedury doboru 

próby badawczej 

 Stosuje wybrane 

techniki badań 

marketingowych 

 Konstruuje 

profesjonalny 

kwestionariusz 

potrzebny do 

przeprowadzenia 

określonego badania 

marketingowego 

 Sporządza raport z 

badań 

marketingowych 

 Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dobrą a ponadto: 

 Proponuje najlepszy 

rodzaj i technikę 

przeprowadzenia 

badania 

marketingowego dla 

przykładowej firmy 

uzasadniając swój 

wybór 

 Przeprowadza 

procedurę doboru 

próby badawczej dla 

przykładowej firmy 

uzasadniając swoje 

działania 

 Dokonuje 

kompleksowej 

analizy wyników 

badań 

marketingowych 

 Sporządza 

szczegółowy raport 

z badań 

marketingowych 
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Plan marketingowy  Potrafi wymienić 

rodzaje planów 

marketingowych 

 Potrafi wymienić 

elementy planu 

marketingowego 

 Potrafi wymienić 

elementy analizy 

marketingowej 

 Potrafi wymienić 

cele marketingowe 

 Zna definicję 

strategii 

marketingowej 

 Zna elementy 

programu działań 

marketingowych 

 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dopuszczającą a 

ponadto: 

 

  Potrafi 

scharakteryzować 

rodzaje planów 

marketingowych 

 Potrafi 

scharakteryzować 

elementy planu 

marketingowego 

 Potrafi 

scharakteryzować 

elementy analizy 

marketingowej 

 Potrafi 

scharakteryzować 

cele marketingowe 

 Potrafi 

scharakteryzować 

elementy strategii 

marketingowej 

 Potrafi 

scharakteryzować 

elementy programu 

działań 

marketingowych 

 Potrafi omówić 

program działań 

marketingowych 

 Potrafi 

przeprowadzić 

podstawową 

kontrolę i 

weryfikację planu 

marketingowego 

 

  

  

  

  

 

 Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dostateczną a 

ponadto: 

 

 Potrafi 

zaprojektować plan 

marketingowy dla 

konkretnej firmy 

 Potrafi wskazać i 

omówić cele 

marketingowe na 

konkretnym 

przykładzie 

 Potrafi dokonać 

kompleksowej 

kontroli i 

weryfikacji planu 

marketingowego 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dobrą a ponadto: 

 

 Potrafi 

zaprojektować 

szczegółową 

strategię 

marketingową dla 

konkretnej firmy 

uwzględniając jej 

potrzeby i miejsce 

w świadomości 

klienta 

 Potrafi 

zaprojektować 

program działań 

marketingowych dla 

konkretnego 

przykładu 

 



Planowanie reklamy – strategia, 

media plan i budżet 

 

 Potrafi wymienić 

elementy strategii 

reklamowej 

 Potrafi wskazać 

odbiorców reklamy i 

motywy reklamy 

 Potrafi zdefiniować 

cele marketingowe, 

reklamowe, 

medialne i 

kreatywne 

 Zna podstawowe 

zasady tworzenia 

budżetu 

reklamowego 

 Potrafi wymienić 

elementy media 

planu 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dopuszczającą a 

ponadto: 

 

 Potrafi 

scharakteryzować 

elementy strategii 

reklamowej 

 Potrafi 

scharakteryzować 

odbiorców reklamy i 

motywy reklamy 

 Potrafi omówić cele 

marketingowe, 

reklamowe, 

medialne i 

kreatywne 

 Tworzy budżet 

reklamy na 

podstawie wzoru re 

 Potrafi omówić 

elementy media 

planu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dostateczną a 

ponadto: 

 Potrafi wyznaczyć 

cele marketingowe, 

reklamowe, 

medialne i 

kreatywne dla 

konkretnej firmy 

według jej potrzeb 

 Potrafi sporządzić 

profesjonalny 

budżet reklamowy 

 Potrafi sporządzić 

media plan dla 

konkretnej firmy 

według jej potrzeb 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dobrą a ponadto: 

 

 Proponuje i 

projektuje strategię 

reklamową dla 

wybranej porządzą  

uzasadniając swoje 

decyzje 

 Sporządza 

szczegółowy media 

plan dla wybranej 

firmy i prezentuje 

go na forum klasy 

za pomocą 

programu Power 

Point 
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Zasady funkcjonowania agencji 

reklamowych 
 Potrafi wymienić 

elementy struktury 

podmiotowej rynku 

reklamowego 

 Potrafi wymienić 

rodzaje i zadania 

rynku reklamowego 

 Potrafi wymienić 

elementy struktury 

agencji reklamowej 

typu full service 

 Potrafi wymienić 

zasady współpracy z 

agencją reklamową 

  Potrafi wymienić 

elementy briefu 

reklamowego 

 Potrafi sporządzić 

elementarny brief 

reklamowy 

 Potrafi wymienić 

kryteria wyboru 

agencji reklamowej 

 Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dopuszczającą a 

ponadto: 

 Potrafi 

scharakteryzować 

strukturę 

podmiotową rynku 

reklamowego 

 Potrafi 

scharakteryzować 

rodzaje i zadania 

rynku reklamowego 

 Potrafi 

scharakteryzować 

strukturę agencji 

reklamowej typu full 

service 

 Potrafi omówić 

Zasady współpracy z 

agencją reklamową 

  Potrafi poprawnie 

sporządzić brief 

reklamowy 

 Potrafi omówić 

kryteria wyboru 

agencji reklamowej 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dostateczną a 

ponadto: 

 Potrafi 

scharakteryzować 

strukturę 

przykładowej 

agencji reklamowej  

 Potrafi 

zaprojektować 

szczegółowy brief 

reklamowy 

 

 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dobrą a ponadto: 

 Potrafi 

zaprojektować 

strukturę dowolnej 

agencji reklamowej 

typu full service i 

zaprezentować efekt 

swojej pracy w 

postaci prezentacji w 

programie Power 

Point na forum klasy 

 

Jw. 



Psychologia zachowań klientów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja i ocena kampanii 

reklamowej 

 

 Potrafi zdefiniować 

podstawowe pojęcia 

dotyczące 

psychologii 

zachowań  

konsumentów 

 Potrafi wymienić 

elementy procesu 

zakupowego 

konsumentów 

 Potrafi wymienić 

czynniki 

wpływające na 

postępowanie 

konsumenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potrafi wymienić 

elementy oceny 

kampanii 

reklamowej 

 Potrafi wymienić 

metody badania 

skuteczności 

reklamy 

 Potrafi wymienić 

metody badania 

efektywności 

reklamy 

 

 Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dopuszczającą a 

ponadto: 

 Potrafi 

scharakteryzować 

podstawowe pojęcia 

dotyczące 

psychologii 

zachowań  

konsumentów 

 Potrafi omówić 

proces zakupowy 

konsumentów 

 Potrafi wskazać i 

omówić czynniki 

wpływające na 

postępowanie 

konsumenta 

 Potrafi omówić 

mechanizm 

oddziaływania 

reklamy 

 Potrafi 

scharakteryzować 

rolę emocji w 

reklamie 

 

 

 

 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dopuszczającą a 

ponadto: 

 Potrafi 

scharakteryzować 

metody badania 

skuteczności 

reklamy 

 Potrafi 

scharakteryzować 

metody badania 

efektywności 

reklamy   

 Spełnił wszystkie 

wymagania na 

ocenę dostateczną a 

ponadto: 

 Analizuje 

zachowania 

konsumentów w 

procesie 

zakupowym 

 Potrafi omówić 

czynniki 

wpływające na 

postępowanie 

konsumenta na 

konkretnym 

przykładzie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dostateczną a 

ponadto: 

 Potrafi poprawnie 

zrealizować i ocenić 

kampanię 

reklamową 

 Potrafi 

przeprowadzić 

badania 

skuteczności i 

efektywności 

reklamy 

 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dobrą a ponadto: 

 Dokonuje 

kompleksowej 

analizy konkretnego 

klienta 

 Szczegółowo 

omawia rolę emocji 

na przykładzie 

konkretnej reklamy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spełnił wszystkie wymagania 

na ocenę dobrą a ponadto: 

 Potrafi bezbłędnie 

zrealizować i ocenić 

kampanię 

reklamową 

 Potrafi bezbłędnie 

przeprowadzić 

badania 

skuteczności i 

efektywności 

reklamy 
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