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WYMAGANIA EDUKACYJNE  NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN 

KLASYFIKACYJNYCH 

 

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 
KLASA  II 

 

1. Podstawy gospodarowania  

Ocena Nazwa S┣ｷ;ﾍ┌ぎ   

I.  Rynek i otoczenie przedsｷ`Hｷﾗヴゲデ┘; 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 DWaｷﾐｷ┌ﾃW ﾗデﾗI┣ﾐｷW ヮヴ┣WSゲｷ`Hｷﾗヴゲデ┘;  
 DWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW ヴ┞ﾐﾆ┌ 

 Wymienia elementy rynku 

 DWaｷﾐｷ┌ﾃW ヴﾙ┘ﾐﾗ┘;ｪ` ヴ┞ﾐﾆﾗ┘E 

 W┞ﾏｷWﾐｷ; IWIｴ┞ ヴ┞ﾐﾆ┌ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴWﾐIﾃｷ Sﾗゲﾆﾗﾐ;ﾍWﾃ ｷ ﾏﾗﾐﾗヮﾗﾉｷゲデ┞I┣ﾐWﾃく 

Dostateczny 
 Kﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW ヴ┞ﾐWﾆ ┘ｪ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ﾆヴ┞デWヴｷﾙ┘  
 Rﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ﾆﾗﾐﾆ┌ヴWﾐIﾃ` Sﾗゲﾆﾗﾐ;ﾍE ｷ ﾐｷWSﾗゲﾆﾗﾐ;ﾍ;  

Dobry 
 Rﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ｷ Iｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW IWIｴ┞ ｪﾍﾙ┘ﾐ┞Iｴ ﾏﾗSWﾉｷ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴWﾐIﾃｷ  
 Rﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ┣ﾃ;┘ｷゲﾆ; ﾏｷﾆヴﾗ ｷ ﾏ;ﾆヴﾗWﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐW ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW ヮﾗﾉゲﾆｷWﾃ ｪﾗゲヮﾗS;ヴﾆｷ  

Bardzo dobry 
 Dﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ;ﾐ;ﾉｷ┣┞ S┣ｷ;ﾍ;ﾐｷ; ﾏWIｴ;ﾐｷ┣ﾏ┌ ヴ┞ﾐﾆﾗ┘Wｪﾗ ﾐ; ヮヴ┣┞ﾆﾍ;S┣ｷW ﾗﾆヴWゴﾉﾗﾐWｪﾗ ヮヴﾗS┌ﾆデ┌  
 Dokonuje analizy informacji o konkurencji w danym obszarze. 

II. Istota marketingu  

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 DWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`Iｷ; ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪ┌ 

 W┞ﾏｷWﾐｷ; a┌ﾐﾆIﾃ` ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪ┌ 

 Wymienia elementy marketingu mix 

 Wymienia uwarunkowania potヴ┣WH ﾐ;H┞┘Iﾙ┘ 

 W┞ﾏｷWﾐｷ; ┌I┣Wゲデﾐｷﾆﾙ┘ ┘ ヮﾗSWﾃﾏﾗ┘;ﾐｷ┌ SWI┞┣ﾃｷ  

Dostateczny 

  W┞ﾃ;ゴﾐｷ; a┌ﾐﾆIﾃW ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪ┌ 

 W┞ﾃ;ゴﾐｷ; WﾉWﾏWﾐデ┞ ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪ┌ ﾏｷ┝  
 ISWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ WﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐW ┘ヮﾍ┞┘;ﾃEIW ﾐ; ﾏﾗ┦ﾉｷ┘ﾗゴIｷ aｷﾐ;ﾐゲﾗ┘W ﾐ;H┞┘Iﾙ┘  

 W┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾗﾉ` ┌I┣Wゲデﾐｷﾆﾙ┘ ┘ ヮﾗSWjmowaniu decyzji 

Dobry 

 PヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ｪヴ;aｷI┣ﾐｷW ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴJ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ ﾏｷ┝ 

 Charakteryzuje elementy planu marketingowego 

 Cｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW ヮヴﾗIWゲ ヮﾗSWﾃﾏﾗ┘;ﾐｷ; ヮヴ┣W┣ ﾐ;H┞┘Iﾙ┘  
 Kﾉ;ゲ┞aｷﾆ┌ﾃW ﾐ;H┞┘Iﾙ┘  

Bardzo dobry 

 Aﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴJ ﾗHゲ┣;ヴﾙ┘ ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪ┌ ﾏｷ┝  
 Opracowuje ┌ヮヴﾗゲ┣I┣ﾗﾐ┞ ヮﾉ;ﾐ ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪﾗ┘┞ ヮヴ┣WSゲｷ`Hｷﾗヴゲデ┘; ｴ;ﾐSﾉﾗ┘Wｪﾗ  
 Dﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ;ﾐ;ﾉｷ┣┞ ┣ﾃ;┘ｷゲﾆ; Wﾉ;ゲデ┞I┣ﾐﾗゴIｷ ヮﾗヮ┞デ┌ ｷ ヮﾗS;┦┞  

CWﾉ┌ﾃEI┞ 
 Oヮヴ;Iﾗ┘┌ﾃW ヮWﾍﾐ┞ ヮﾉ;ﾐ ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪﾗ┘┞ ヮヴ┣WSゲｷ`Hｷﾗヴゲデ┘; ｴ;ﾐSﾉﾗ┘Wｪﾗ  
 Aﾐ;ﾉｷ┣┌ﾃW ┘┞ヮﾍ┞┘ I┣┞ﾐﾐｷﾆﾙ┘ WﾆﾗﾐﾗﾏｷI┣ﾐ┞Iｴ ｷ ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾗ┘┞Iｴ ﾐ; ┘ｷWﾉﾆﾗゴJ ヮﾗヮ┞デ┌ ｷ ヮﾗS;┦┞く 

III. Segmentacja rynku 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 DWaｷﾐｷ┌ﾃW ゲWｪﾏWﾐデ;Iﾃ` ヴ┞ﾐﾆ┌ 

 Wymienia kryteria segmentacji rynku 

Dostateczny 
 W┞ﾃ;ゴﾐｷ; IWﾉ ゲWｪﾏWﾐデ;Iﾃｷ ヴ┞ﾐﾆ┌ 

 W┞ﾃ;ゴﾐｷ; ﾆヴ┞デWヴｷ; ゲWｪﾏWﾐデ;Iﾃｷ ヴ┞ﾐﾆ┌ 

Dobry 
 Charakteryzuje procedury segmentacji rynku  

 Charakteryzuje kryteria segmentacji 

Bardzo dobry 

 Dﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ゲWｪﾏWﾐデ;Iﾃｷ ヴ┞ﾐﾆ┌ ┘ｪ ヮﾗ┣ﾐ;ﾐ┞Iｴ ﾆヴ┞デWヴｷﾙ┘  
 Dﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ;ﾐ;ﾉｷ┣┞ ｷ ﾗIWﾐ┞ ヴﾙ┦ﾐ┞Iｴ ゲWｪﾏWﾐデﾙ┘ ヴ┞ﾐﾆﾙ┘  

CWﾉ┌ﾃEI┞ 
 Dﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ┘┞Hﾗヴ┌ ゲWｪﾏWﾐデ┌ ヴ┞ﾐﾆ┌ Sﾉ; ﾗﾆヴWゴﾉﾗﾐWｪﾗ ヴﾗS┣;ﾃ┌ ｷ ヴﾗ┣ﾏｷ;ヴ┌ S┣ｷ;ﾍ;ﾉﾐﾗゴIｷ ｪﾗゲヮﾗS;ヴI┣Wﾃ  

2. Statystyka  

Ocena Nazwa S┣ｷ;ﾍ┌ぎ  

I. Podstawy statystyki  
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Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 DWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW ゲデ;デ┞ゲデ┞ﾆｷ 
 DWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ヮﾗﾃ`Iｷ; ゲデ;デ┞ゲデ┞ﾆｷ  
 Wymienia podstawowe miary statystyczne 

 

Dostateczny 

 W┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮヴ┣WSﾏｷﾗデ ｷ ヴﾗﾉ` ゲデ;デ┞ゲデ┞ﾆｷ  
 Rﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ヮﾗﾃ`Iｷ; ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐW  
 Rﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ヮﾗSゲデ;┘ﾗ┘W ﾏｷ;ヴ┞ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐWﾃ 

Dobry 
 DﾗHｷWヴ; ﾃWSﾐﾗゲデﾆ` Sﾗ ヮヴﾙH┞ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐWﾃ  

 

Bardzo dobry  ISWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ﾏﾗ┦ﾉｷ┘ﾗゴIｷ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷ; H;S;ﾑ ┘ ヮヴ;ﾆデ┞IW 

II. Badania statystyczne 

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 ISWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW ┤ヴﾙSﾍ; S;ﾐ┞Iｴ ゲデatystycznych 

 W┞ﾏｷWﾐｷ; ヴﾗS┣;ﾃW H;S;ﾑ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 

 ISWﾐデ┞aｷﾆ┌ﾃW I┣┞ﾐﾐﾗゴIｷ ﾗヮヴ;Iﾗ┘;ﾐｷ; ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┌ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐWｪﾗ  
 Definiuje szereg statystyczny  

 Identyfikuje elementy tablicy statystycznej  

Dostateczny 

  W┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヴﾗS┣;ﾃW H;S;ﾑ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ  
 W┞ﾃ;ゴﾐｷ; ┣;ゲ;S┞ ┣ﾉｷI┣;ﾐｷ; ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┌ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐWｪﾗ  
 W┞ﾃ;ゴﾐｷ; aﾗヴﾏ` ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┌ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐWｪﾗ  

Dobry 

 Cｴ;ヴ;ﾆデWヴ┞┣┌ﾃW Wデ;ヮ┞ H;S;ﾑ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ  
 DﾗHｷWヴ; ヴﾗS┣;ﾃ H;S;ﾑ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ Sﾗ ヮﾗデヴ┣WH 

 Gヴ┌ヮ┌ﾃW ｷ ┣ﾉｷI┣; ﾏ;デWヴｷ;ﾍ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ  
 DﾗHｷWヴ; ﾐ;ヴ┣`S┣ｷ; Sﾗ ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┌ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐWｪﾗ  

Bardzo dobry 

 Dﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ﾗIWﾐ┞ ﾏWヴ┞デﾗヴ┞I┣ﾐWﾃ ｪヴﾗﾏ;S┣ﾗﾐWｪﾗ ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┌ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐWｪﾗ 

 OIWﾐｷ; ┘ヮﾍ┞┘ Hﾍ`Sﾙ┘ ┘ ﾏ;デWヴｷ;ﾉW ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞ﾏ ﾐ; ┘┞ﾐｷﾆｷ H;S;ﾑ  
 Prezentuje dane statystyczne  

CWﾉ┌ﾃEI┞ 
 Opracowuje raport w formie tabelarycznejが ｪヴ;aｷI┣ﾐWﾃ ｷ ﾗヮｷゲﾗ┘Wﾃ ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ ﾐ;ヴ┣`S┣ｷ 

multimedialnych 

III. Szeregi statystyczne  

Dﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ 

 DWaｷﾐｷ┌ﾃW ヮﾗﾃ`IｷW ゲ┣WヴWｪ┌ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐWｪﾗ  
 Wymienia miary statystyczne 

Dostateczny 

 W┞ﾃ;ゴﾐｷ; IWﾉ ;ﾐ;ﾉｷ┣┞ ゲデヴ┌ﾆデ┌ヴ┞ ┣Hｷﾗヴﾗ┘ﾗゴIｷ  
 Rﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; ヴﾗS┣;ﾃW ゲ┣WヴWｪﾙ┘ ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ 

 DﾗHｷWヴ; ﾏｷ;ヴ` ゲデ;デ┞ゲデ┞I┣ﾐE Sﾗ S;ﾐWｪﾗ H;S;ﾐｷ;  

Dobry 

 Buduje szeregi statystyczne  

 OHﾉｷI┣; ｷ ｷﾐデWヴヮヴWデ┌ﾃW ゴヴWSﾐｷE ;ヴ┞デﾏWデ┞I┣ﾐE  
 OHﾉｷI┣; ｷﾐデWヴヮヴWデ┌ﾃ` ﾏWSｷ;ﾐ`  
 OHﾉｷI┣; ｷ ｷﾐデWヴヮヴWデ┌ﾃW Sﾗﾏｷﾐ;ﾐデ`   

Bardzo dobry  Dokonuje analizy danych stat┞ゲデ┞I┣ﾐ┞Iｴ Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ H;S;ﾐWｪﾗ ヴ┞ﾐﾆ┌  

CWﾉ┌ﾃEI┞ 
 Wykonuje badanie statystyczne  

 Wnioskuje na podstawie podstawowych miar statystycznych 


