
WYMAGANIA EDUKACYJNE 

NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH 

OCEN KLASYFIKACYJNYCH 
 

 

 

Zawód: TECHNIK  REKLAMY 

Przedmiot: MARKETING W REKLAMIE 

Klasa II 

Ocena Nazwa działu / wymagania 

I  Badania marketingowe II Segmentacja rynku 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 podaje definicje: badanie marketingowe, próba badawcza, raport, 

informacja, segmentacja, segment rynku, rynek docelowy 

 wylicza etapy badania marketingowego 

 rozpoznaje metody badań, metody doboru próby, rodzaje informacji 

 podaje elementy ankiety 

 wymienia rodzaje segmentów rynku 

 wylicza metody oceny atrakcyjności segmentu rynku 

 wymienia sposoby różnicowania i pozycjonowania produktów na rynku 

 

Dostateczny 

 wyjaśnia i charakteryzuje poznane pojęcia: badanie marketingowe, 

próba badawcza, raport, informacja, segmentacja, segment rynku, rynek 

docelowy 

 rozpoznaje i opisuje metody badań marketingowych oraz metody 

doboru próby 

 rozróżnia i potrafi scharakteryzować poszczególne elementy ankiety  

 rozpoznaje i opisuje metody badań marketingowych oraz metody 

doboru próby do badania 

 klasyfikuje informacje marketingowe 

 wymienia i charakteryzuje kryteria segmentacji rynku 

 wyjaśnia pojęcia: różnicowanie, pozycjonowanie, mapa percepcji 

 

Dobry 

 rozróżnia informacje marketingowe pochodzące z różnych źródeł 

 potrafi wskazać i opisać elementy ankiety oraz stworzyć narzędzie 

badawcze 

 charakteryzuje metody doboru jednostek do próby 

 wyjaśnia czym jest pomiar i skalowanie 

 wyjaśnia potrzebę segmentacji rynku 

 określa czynniki wpływające na powstanie segmentów rynku 

 charakteryzuje wybrany segment rynku 

 wybiera rynek docelowy na podstawie segmentacji rynku 

 

Bardzo dobry 

 analizuje poznane pojęcia i dowodzi ich prawidłowości 

 opracowuje projekt wybranego narzędzia badawczego 

 dokonuje wyboru próby badawczej 



 wykonuje pomiar i skalowanie 

 samodzielnie przeprowadza badanie marketingowe oraz sporządza 

raport z badania 

 charakteryzuje sytuacje sprzyjające strategii segmentacji rynku 

 dokonuje segmentacji rynku 

 ocenia atrakcyjność segmentacji rynku 

 określa i analizuje kryteria doboru grupy konsumentów oferowanych 

dóbr 

 określa i analizuje pozycję produktu na rynku 

 

Celujący 

 uczeń opanował zagadnienia na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania problemowe 

 wykazuje zainteresowanie omawianą problematyką oraz samodzielnie 

poszukuje dodatkowych informacji  

 

III Otoczenie rynkowe IV Zarządzanie marketingowe 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 podaje definicje: misja firmy, wizja, analiza SWOT, otoczenie rynkowe 

firmy 

 wymienia cele przedsiębiorstwa  

 podaje elementy analizy SWOT 

 

 

Dostateczny 

 

 

 wyjaśnia i charakteryzuje poznane pojęcia: misja firmy, wizja, analiza 

SWOT, otoczenie rynkowe 

 wymienia czynniki znajdujące się w mikrootoczeniu i makrootoczeniu 

 wyjaśnia istotę bliższego i dalszego otoczenia 

 rozróżnia i potrafi scharakteryzować elementy analizy SWOT, opisuje 

elementy misji firmy 

 

Dobry 

 formułuje cele przedsiębiorstwa w oparciu o bieżącą sytuację 

 stosuje zdobytą wiedzę i potrafi stworzyć listę pytań pomocnych przy 

tworzeniu misji i wizji przedsiębiorstwa 

 formułuje wizję i misję przedsiębiorstwa  

 identyfikuje mocne i słabe strony przedsiębiorstwa na podstawie opisu 

 

Bardzo dobry 

 analizuje poznane pojęcia i dowodzi ich prawidłowości 

 samodzielnie opracowuje i przeprowadza analizę SWOT 

 analizuje możliwości adaptacji przedsiębiorstwa do zmian zachodzących 

w otoczeniu 

 wyjaśnia znaczenie wpływu środowiska zewnętrznego na 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa 

 

Celujący 

 uczeń opanował zagadnienia na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania problemowe 

 wykazuje zainteresowanie omawianą problematyką oraz samodzielnie 

poszukuje dodatkowych informacji 



III  Planowanie działalności marketingowej 

Dopuszczający 

Uczeń: 

 podaje definicje: planowanie, plan marketingowy, strategia 

marketingowa 

 rozpoznaje elementy planu marketingowego  

 wylicza rodzaje strategii marketingowych 

 

Dostateczny 

 wyjaśnia i charakteryzuje poznane pojęcia: planowanie, plan 

marketingowy, strategia marketingowa 

 rozróżnia strategie marketingu mix i elementy planu marketingowego 

 rozpoznaje i opisuje mierniki ilościowe, jakościowe i wartościowe 

 

Dobry 

 charakteryzuje i porównuje wybraną strategię marketingu mix 

 opracowuje uproszczony plan marketingowy 

 identyfikuje warianty strategii rozwoju przedsiębiorstwa na podstawie 

opisu działalności przedsiębiorstwa 

 

Bardzo dobry 

 analizuje poznane pojęcia i dowodzi ich prawidłowości 

 uzasadnia potrzebę planowania marketingowego w przedsiębiorstwie 

 samodzielnie opracowuje plan marketingowy 

 analizuje ograniczenia swobody przedsiębiorstw w kształtowaniu planu 

marketingowego 

 

Celujący 

 uczeń opanował zagadnienia na ocenę bardzo dobrą oraz samodzielnie 

rozwiązuje zadania problemowe 

 wykazuje zainteresowanie omawianą problematyką oraz samodzielnie 

poszukuje dodatkowych informacji 

 

 

 

 

 

 

 


