
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
 

 

 

Zawód: TECHNIK HANDLOWIEC 

Przedmiot: MARKETING W HANDLU 

Klasa II 

 

 

Ocena Nazwa działu / wymagania 

I  Podstawowe pojęcia dotyczące marketingu 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 podaje definicje: marketing, segmentacja, otoczenie, rynek, popyt, podaż 

 rozpoznaje elementy marketingu mix, otoczenia przedsiębiorstwa 

 wskazuje czynniki i etapy segmentacji 

 rozpoznaje elementy rynku – popyt, podaż, cena 

 

Dostateczny 

 wyjaśnia i charakteryzuje poznane pojęcia: marketing, segmentacja, 

otoczenie, rynek, popyt, podaż 

 rozróżnia i potrafi scharakteryzować poszczególne elementy rynku oraz 

podmioty otoczenia firmy 

 rozpoznaje czynniki wpływające na popyt i podaż 

 wymienia elementy marketingu mix 

 opisuje postępowanie konsumenta na rynku 

 

Dobry 

 klasyfikuje rynek wg różnych kryteriów, zna jego funkcje 

 stosuje zdobytą wiedzę i potrafi wymienić czynniki wpływające na 

popyt i podaż  

 potrafi podać i opisać funkcje i elementy ceny 

 charakteryzuje czynniki i etapy segmentacji 

 charakteryzuje wszystkie instrumenty marketingu mix 

 

Bardzo dobry 

 analizuje poznane pojęcia i dowodzi ich prawidłowości 

 samodzielnie rozwiązuje zadania z popytu i podaży 

 dokonuje segmentacji rynku 

 określa znaczenie marketingu w wymianie produktów i usług 

 opisuje i uzasadnia sposoby marketingowego zachowania się 

przedsiębiorców na rynku 

 

Celujący 

 uczeń opanował zagadnienia na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania problemowe 

 wykazuje zainteresowanie omawianą problematyką oraz samodzielnie 

poszukuje dodatkowych informacji  

 

 



II  Produkt  III Cena 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 podaje definicje: produkt,  nowy produkt, cena, asortyment 

 wylicza funkcje produktów i cen 

 wymienia rodzaje produktów  i cen 

 wylicza elementy wyposażenia produktu (np. opakowanie, marka, 

jakość) 

 rozpoznaje fazy cyklu życia produktu  

 wymienia funkcje i cechy opakowania 

 podaje strategie stosowane dla produktu i ceny 

 wylicza etapy wprowadzania nowego produktu na rynek 

 wymienia metody ustalania cen 

 podaje różne strategie cenowe 

 wyliczanie strategie cenowe stosowane przy wprowadzaniu  

            nowego produktu  na rynek 

 zna pojecie negocjacji 

 

Dostateczny 

 wyjaśnia i charakteryzuje poznane pojęcia: produkt, nowy produkt, 

asortyment, cena 

 rozróżnia funkcje produktu, cen i opakowań 

 rozróżnia i potrafi scharakteryzować elementy wyposażenia produktu, 

rodzaje i elementy ceny oraz style negocjacji  

 opisuje cykl życia produktu  

 opisuje strategie stosowane marketingowe dla produktu i ceny 

 odróżnia asortyment produkcyjny od handlowego 

 określa kolejność etapów wprowadzania nowego produktu na rynek 

 wskazuje czynniki wpływające na cenę 

 podaje przyczyny podwyższania i obniżania cen 

 

Dobry 

 wyjaśnia rolę produktu i ceny w procesie zaspokajania potrzeb nabywcy 

 klasyfikuje produkt, cenę 

 stosuje zdobytą wiedzę i potrafi sporządzić strukturę produktu 

 opisuje działania marketingowe w poszczególnych fazach cyklu życia 

produktu 

 charakteryzuje i porównuje strategie stosowane dla poszczególnych 

narzędzi marketingu mix oraz elementy wyposażenia produktu 

(opakowanie, marka, oznakowanie) 

 podaje i wyjaśnia zasady wykorzystywane w negocjacjach 

 

Bardzo dobry 

 analizuje poznane pojęcia i dowodzi ich prawidłowości 

 opracowuje projekt wybranej strategii marketingu mix (produktu, ceny),  

 przeprowadza negocjacje cenowe 

 identyfikuje rodzinę, klasę i linię produktu 

  planuje działania w ramach wprowadzania nowego produktu na rynek 

 ustala cenę przewodnią na podstawie opisu sytuacji 

 wybiera najkorzystniejszy sposób podwyższania i obniżania ceny 



Celujący 

 uczeń opanował zagadnienia na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania problemowe 

 wykazuje zainteresowanie omawianą problematyką oraz samodzielnie 

poszukuje dodatkowych informacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


