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Wymagania edukacyjne  

nｷW┣H`SﾐW Sﾗ ┌┣┞ゲﾆ;ﾐｷ; ヮﾗゲ┣I┣Wｪﾙﾉﾐ┞Iｴ  
oIWﾐ ゴヴﾙSヴﾗI┣ﾐ┞Iｴ  
i rocznych ocen klasyfikacyjnych  

z przedmiotu: 

 

Projektowanie kampanii reklamowej 

 

 

D┣ｷ;ﾍ┞ programowe: 

 

 Planowanie  kampanii reklamowej       klasa 2, klasa3, klasa 4 

 Wykonywanie kampanii reklamowej    klasa 2, klasa3 

 
Oヮヴ;Iﾗ┘;ﾍ;ぎ ﾏｪヴ Dﾗヴﾗデ; M;ヴIｷﾐﾆﾗ┘ゲﾆ; 

 
OIWﾐ;っゲデﾗヮｷWﾑ: Planowanie kampanii reklamowej 

Sﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞ UI┣Wﾑぎ 
 デ┘ﾗヴ┣┞ ヮｷゲﾏ; ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ WS┞デﾗヴ; デWﾆゲデﾙ┘き 
 zna rodzaje prezentacji tabelarycznych; 

 wskazuje zalety i wady prezentacji graficznej i tekstowej; 

 przy pomocy nauczyciela prezentuje pozyskane informacje w formie graficznej; 

dostateczny UI┣Wﾑぎ 
 ┣ﾐ; ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┞ ﾆﾗﾏヮ┌デWヴﾗ┘W ┘ゲヮﾗﾏ;ｪ;ﾃEIW ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷW ┣;S;ﾑ ┘ reklamie; 

 tworzy bazy danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego; 

 デ┘ﾗヴ┣┞ ヮｷゲﾏ; ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ WS┞デﾗヴ; デWﾆゲデﾙ┘き 
 ┌ゲデ;ﾉ; I┣┞ﾐﾐｷﾆｷ WaWﾆデ┞┘ﾐﾗゴIｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞き 
 ﾗIWﾐｷ; ﾃ;ﾆﾗゴJ ｷ ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴJ ヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐWﾃ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞き 
 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW aﾗヴﾏ┞ぎ ｪヴ;aｷI┣ﾐEが デWﾆゲデﾗ┘E ｷ デ;HWﾉ;ヴ┞I┣ﾐE prezentacji informacji reklamowych; 

 dobiera aﾗヴﾏ` ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ Sﾗ ヮヴ┣Wﾆ;┣┞┘;ﾐWﾃ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wﾃ; 
 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; rodzaje prezentacji tabelarycznych; 

 wskazuje zalety i wady prezentacji graficznej i tekstowej; 

 prezentuje pozyskane informacje w formie graficznej; 

dobry UI┣Wﾑぎ 
 stosuje ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┞ ﾆﾗﾏヮ┌デWヴﾗ┘W ┘ゲヮﾗﾏ;ｪ;ﾃEIW ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷW ┣;S;ﾑ ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏｷW; 

 tworzy bazy danych, prezentuje ┘ゲﾆ;┤ﾐｷﾆｷ ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ ;ヴﾆ┌ゲ┣; ﾆ;ﾉﾆ┌ﾉ;I┞ﾃﾐWｪﾗ; 

 ヮﾉ;ﾐ┌ﾃW H;S;ﾐｷ; WaWﾆデ┞┘ﾐﾗゴIｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞き 
 opracowuje ﾐ;ヴ┣`S┣ｷ; Sﾗ H;S;ﾐｷ; WaWﾆデ┞┘ﾐﾗゴIｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ┘W ┘ゲヮﾙﾍヮヴ;I┞; 

 opracowuje H;S;ﾐｷ; WaWﾆデ┞┘ﾐﾗゴIｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾙ┘ ﾆﾗﾏヮ┌デWヴﾗ┘┞Iｴ; 

 opracowuje ｪヴ;aｷI┣ﾐE ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃ` ┘┞ﾐｷﾆﾙ┘ H;S;ﾑ Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ ﾗIWﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷ ﾗヴ;┣ ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴIｷ ヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐWﾃ 
reklamy; 

 ocenia ﾃ;ﾆﾗゴJ ｷ ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴJ ヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐWﾃ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ﾐ; ヮﾗSゲデ;┘ｷW ヮヴ┣Wヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐ┞Iｴ H;S;ﾑ; 

 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW aﾗヴﾏ┞ぎ ｪヴ;aｷI┣ﾐEが デWﾆゲデﾗ┘E ｷ デ;HWﾉ;ヴ┞I┣ﾐE ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞Iｴき 
 dobiera aﾗヴﾏ` ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ Sﾗ ヮヴ┣Wﾆ;┣┞┘;ﾐWﾃ ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wﾃ; 
 ヴﾗ┣ヴﾙ┦ﾐｷ; rodzaje prezentacji tabelarycznych; 

 ocenia ヮヴ┣┞S;デﾐﾗゴJ aﾗヴﾏ┞ ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ Sﾗ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ┘ゲﾆ;┣;ﾐWｪﾗ ヮヴﾗS┌ﾆデ┌;  

 identyfikuje ゲヮヴ┣`デ ﾆﾗﾐｷWI┣ﾐ┞ Sﾗ ヮヴﾗS┌ﾆIﾃｷ ゴヴﾗSﾆﾙ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞Iｴ; 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; ヴﾗS┣;ﾃ ﾏ;デWヴｷ;ﾍﾙ┘ ｷ ゲヮヴ┣`デ┌ ﾐｷW┣H`SﾐWｪﾗ Sﾗ ;ヴ;ﾐ┦;Iﾃｷ ┘┞ゲデ;┘┞; 

bardzo dobry UczWﾑぎ 
 biegle stosuje ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┞ ﾆﾗﾏヮ┌デWヴﾗ┘W ┘ゲヮﾗﾏ;ｪ;ﾃEIW ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷW ┣;S;ﾑ ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏｷW; 

 デ┘ﾗヴ┣┞ H;┣┞ S;ﾐ┞Iｴが ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┘ゲﾆ;┤ﾐｷﾆｷが Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ﾗHﾉｷI┣Wﾑ ｷ ;ﾐ;ﾉｷ┣ ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ ;ヴﾆ┌ゲ┣; 
kalkulacyjnego; 

 planuje badania efekt┞┘ﾐﾗゴIｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ﾗヴ;┣ ヮヴ┣┞S┣ｷWﾉ; zadania do wykonania; 

 samodzielnie opracowuje ﾐ;ヴ┣`S┣ｷ; Sﾗ H;S;ﾐｷ; WaWﾆデ┞┘ﾐﾗゴIｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞き 
 samodzielnie opracowuje ｪヴ;aｷI┣ﾐE ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃ` ┘┞ﾐｷﾆﾙ┘ H;S;ﾑ Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ ﾗIWﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷ ﾗヴ;┣ ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴIｷ 

prowadzonej reklamy; 

 ゲヮﾗヴ┣ES┣; ┘ﾐｷﾗゲﾆｷ ┣ H;S;ﾑ Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ ﾗIWﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷ ﾗヴ;┣ ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴIｷ ヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐWﾃ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞; 

 wskazuje zalety i wady prezentacji graficznej i tekstowej; 

 prezentuje pozyskane informacje w formie graficznej; 
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 ocenia ヮヴ┣┞S;デﾐﾗゴJ aﾗヴﾏ┞ ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ Sﾗ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ┘ゲﾆ;┣;ﾐWｪﾗ ヮヴﾗS┌ﾆデ┌ ; 
 ustala ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞ ﾐｷW┣H`Sne do prﾗS┌ﾆIﾃｷ ゴヴﾗSﾆﾙ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞Iｴき 
 sヮﾗヴ┣ES┣; ┣;ヮﾗデヴ┣WHﾗ┘;ﾐｷW ﾐ; ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞ ｷ ゲヮヴ┣`デ ﾐｷW┣H`SﾐW Sﾗ ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷ; ┣;ﾏﾙ┘ｷﾗﾐ┞Iｴ ゴヴﾗSﾆﾙ┘ 

reklamowych; 

IWﾉ┌ﾃEI┞         UI┣Wﾑぎ 
 biegle wykorzystuje ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┞ ﾆﾗﾏヮ┌デWヴﾗ┘W ┘ゲヮﾗﾏ;ｪ;ﾃEIW ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷW ┣;S;ﾑ ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏｷW; 

 sprawnie デ┘ﾗヴ┣┞ H;┣┞ S;ﾐ┞Iｴが ヮヴW┣Wﾐデ┌ﾃW ┘ゲﾆ;┤ﾐｷﾆｷが Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW ﾗHﾉｷI┣Wﾑ ｷ ;ﾐ;ﾉｷ┣ ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ ;ヴﾆ┌ゲ┣; 
kalkulacyjnego; 

 samodzielnie planuje badania efekty┘ﾐﾗゴIｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ﾗヴ;┣ ヮヴ┣┞S┣ｷWﾉ; zadania do wykonania; 

 ┘ デ┘ﾙヴI┣┞ ゲヮﾗゲﾙH ﾗヮヴ;Iﾗ┘┌ﾃW ｪヴ;aｷI┣ﾐE ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃ` ┘┞ﾐｷﾆﾙ┘ H;S;ﾑ Sﾗデ┞I┣EI┞Iｴ ﾗIWﾐ┞ ﾃ;ﾆﾗゴIｷ ﾗヴ;┣ 
ゲﾆ┌デWI┣ﾐﾗゴIｷ ヮヴﾗ┘;S┣ﾗﾐWﾃ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞; 

 samodzielnie sヮﾗヴ┣ES┣; ┣;ヮﾗデヴ┣WHﾗ┘;ﾐｷW ﾐ; ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞ ｷ ゲヮヴ┣`デ ﾐｷW┣H`SﾐW Sﾗ ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷ; ┣;ﾏﾙ┘ｷﾗﾐ┞Iｴ 
ゴヴﾗSﾆﾙ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞Iｴ; 

 ヮヴﾗヮﾗﾐ┌ﾃW ﾐﾗ┘;デﾗヴゲﾆｷW ｷ デ┘ﾙヴI┣W ヮﾗSWﾃゴIｷW Sﾗ ┘ｷ`ﾆゲ┣ﾗゴIｷ ┣;ｪ;SﾐｷWﾑぎ 
 ;ﾐｪ;┦┌ﾃW ゲｷ` HｷﾗヴEI┌ ┌S┣ｷ;ﾍ ┘ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲ;Iｴ ヮヴ┣WSﾏｷﾗデﾗ┘┞Iｴ ｷ ┌┣┞ゲﾆ┌ﾃW ゲ┌IWゲ┞き 

 
OIWﾐ;っゲデﾗヮｷWﾑ: Wykonywanie kampanii reklamowej 

Sﾗヮ┌ゲ┣I┣;ﾃEI┞         UI┣Wﾑぎ 
 ヮヴ┣┞ ヮﾗﾏﾗI┞ ﾐ;┌I┣┞IｷWﾉ; ﾗHゲﾍ┌ｪ┌ﾃW odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania 

informacji; 

 wykorzystuje ヮﾗI┣デ` WﾉWﾆデヴﾗﾐｷI┣ﾐE ｷ ┣;ゲﾗH┞ ｷﾐデWヴﾐWデﾗ┘W Sﾗ ヮﾗ┣┞ゲﾆｷ┘;ﾐｷ; ｷ ｪヴﾗﾏ;S┣Wﾐｷ; ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ; 
 przy pomocy nauczyciela tworzy ﾐﾗゴﾐｷﾆｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞; 

 zna elementy systemu identyfikacji wizualnej; 

 przy pomocy nauczyciela opracuje ヴWﾆﾉ;ﾏ` ┘ ┘Wヴゲﾃｷ Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐWﾃき 
 przy pomocy nauczyciela wykonuje ヴWﾆﾉ;ﾏ` ┘ ┘Wヴゲﾃｷ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷI┣ﾐWﾃき 

dostateczny         UI┣Wﾑぎ 
 ﾗHゲﾍ┌ｪ┌ﾃW odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji; 

 ﾗHゲﾍ┌ｪ┌ﾃW program komputerowy stosowany do opracowania przekazu reklamowego; 

 wykorzystuje ヮﾗI┣デ` WﾉWﾆデヴﾗﾐｷI┣ﾐE ｷ ┣;ゲﾗH┞ ｷﾐデWヴﾐWデﾗ┘W Sﾗ ヮﾗ┣┞ゲﾆｷ┘;ﾐｷ; ｷ ｪヴﾗﾏ;S┣Wﾐｷ; ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ; 
 dobiera ﾗSヮﾗ┘ｷWSﾐｷW aﾗヴﾏ┞ ｷ ゴヴﾗSﾆｷ Sﾗ wykonania reklamy; 

 identyfikuje ;ﾆデ┌;ﾉﾐW ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┞ ﾆﾗﾏヮ┌デWヴﾗ┘W Sﾗ ┘┞ﾆﾗﾐ;ﾐｷ; ゴヴﾗSﾆﾙ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞Iｴ; 

 wykonuje ﾐﾗゴﾐｷﾆｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ デﾃく H;ﾐWヴ┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wが ヮﾗﾉ; デWﾆゲデﾗ┘Wが デ;ヮWデ┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘W ｷデヮく ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ 
┌ヴ┣ES┣Wﾑ デWIｴﾐｷI┣ﾐ┞Iｴき 

 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW formy reklamy telewizyjnej, prasowej i radiowej; 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; elementy systemu identyfikacji wizualnej; 

 przy pomocy nauczyciela projektuje elementy systemu identyfikacji wizualnej; symbol firmy, symbole 

dekoracyjne, tablice i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe; 

 opracowuje ヴWﾆﾉ;ﾏ` ┘ ┘Wヴゲﾃｷ Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐWﾃき 
 wykonuje rWﾆﾉ;ﾏ` ┘ ┘Wヴゲﾃｷ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷI┣ﾐWﾃき 

dobry         UI┣Wﾑぎ 
 ゲ;ﾏﾗS┣ｷWﾉﾐｷW ﾗHゲﾍ┌ｪ┌ﾃW  odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji; 

 wykorzystuje ヮﾗI┣デ` WﾉWﾆデヴﾗﾐｷI┣ﾐE ｷ ┣;ゲﾗH┞ ｷﾐデWヴﾐWデﾗ┘W Sﾗ ヮﾗ┣┞ゲﾆｷ┘;ﾐｷ; ｷ ｪヴﾗﾏ;S┣Wﾐｷ; ｷﾐaﾗヴﾏ;Iﾃｷ; 
 tworzy ﾗSヮﾗ┘ｷWSﾐｷW ﾐﾗゴﾐｷﾆｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ふH;ﾐWヴ┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wが ヮﾗﾉ; デWﾆゲデﾗ┘Wが ｷデヮくぶ; 
 projektuje i wykonuje ヴWﾆﾉ;ﾏ` ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ ヮヴﾗｪヴ;ﾏ┌ ﾆﾗﾏヮ┌デWヴﾗ┘Wｪﾗ; 

 ヮﾗヴﾙ┘ﾐ┌ﾃW aﾗヴﾏ┞ ｷ ゴヴﾗSﾆｷ ヮヴﾗﾃWﾆデﾗ┘;ﾐｷ; ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ヮﾗ┘ゲ┣WIｴﾐｷW ゲデﾗゲﾗ┘;ﾐW; 

 dobiera ゲヮﾗゲﾙH ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ┘ ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾗS ヮﾗデヴ┣WH ﾆﾉｷWﾐデ;; 

 dokonuje  ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞Iｴ ﾐ; ゲデヴﾗﾐ;Iｴ ｷﾐデWヴﾐWデﾗ┘┞Iｴき 
 dokonuje SﾗHﾗヴ┌ ﾏ;デWヴｷ;ﾍﾙ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞Iｴ ふPOS に point に of に sale); 

 wykonuje ヴWﾆﾉ;ﾏ` ┣ｪﾗSﾐｷW ┣ ﾗI┣Wﾆｷ┘;ﾐｷ;ﾏｷ ﾆﾉｷWﾐデ;き 
 dobiera aﾗヴﾏ` ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ Sﾗ ヮﾉ;ﾐ┌ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ふヮヴ;ゲ;ぎ ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; SヴﾗHﾐW ┘ ヮヴ;ゲｷWが ┘ｷ`ﾆゲ┣W ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ┘ ヮヴ;ゲｷWが 

;ヴデ┞ﾆ┌ﾍ┞ ゲヮﾗﾐゲﾗヴﾗ┘;ﾐWが ;ヴデ┞ﾆ┌ﾍ┞ ゎゲ┌ｪWヴﾗ┘;ﾐWゎぶき 
 ﾗﾆヴWゴﾉ; ﾏｷWﾃゲIW ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ┘ ゲ┞ゲデWﾏｷW ｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデﾙ┘ ヮヴﾗﾏﾗI┞ﾃﾐ┞Iｴき 
 ┘┞ﾃ;ゴﾐｷ; ヮﾗﾃ`IｷW ずデﾗ┦ゲ;ﾏﾗゴJ aｷヴﾏ┞ざき 
 charakteryzuje wizerunek firmy; 

 ﾗﾆヴWゴﾉ; elementy systemu identyfikacji wizualnej; 

 projektuje symbol firmy (znak i logotyp firmowy), kolory firmowe, symbole dekoracyjne, typografie 

SWﾆﾗヴ;I┞ﾃﾐWが Sヴ┌ﾆｷ aｷヴﾏﾗ┘W ふヮ;ヮｷWヴが ﾆﾗヮWヴデ┞が Sﾗﾆ┌ﾏWﾐデ┞ ｷ ｷﾐﾐWぶが ｷSWﾐデ┞aｷﾆ;デﾗヴ┞ ヮヴ;Iﾗ┘ﾐｷﾆﾙ┘が ゲデWﾏヮﾉWが - 
ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wが ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞ Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐW Sﾉ; IWﾉﾙ┘ ヮ┌HﾉｷI ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ゴヴﾗSﾆｷ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ┌ ふゲ;ﾏﾗIｴﾗS┞ 
Iｷ`┦;ヴﾗ┘Wが ﾗゲﾗHﾗ┘Wぶが┌Hｷﾙヴ ヮヴ;Iﾗ┘ﾐｷﾆﾙ┘が ┘┞ゲデヴﾙﾃ ゲデﾗｷゲﾆ デ;ヴｪﾗ┘┞Iｴが ;ヴ;ﾐ┦;Iﾃ; ┘ﾐ`デヴ┣ ゲｷWS┣ｷH┞ aｷヴﾏ┞ ﾗヴ;┣ 
┘┞ｪﾍ;S ﾗデﾗI┣Wﾐｷ;が デ;HﾉｷIW ｷ デ;HﾉｷI┣ﾆｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;I┞ﾃﾐWが ゲ┣┞ﾉS┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wが ﾗヮ;ﾆﾗ┘;ﾐia. 

 Projektuje i wykonuje ヴWﾆﾉ;ﾏ` ヮヴﾗS┌ﾆデ┌ ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾙ┘ ﾆﾗﾏヮ┌デWヴﾗ┘┞Iｴき 
 opracowuje ヴWﾆﾉ;ﾏ` ┘ ┘Wヴゲﾃｷ Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐWﾃき 
 wykonuje ヴWﾆﾉ;ﾏ` ┘ ┘Wヴゲﾃｷ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷI┣ﾐWﾃき 

bardzo dobry         UI┣Wﾑぎ 
 ﾗHゲﾍ┌ｪ┌ﾃW odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji; 

 ﾗHゲﾍ┌ｪ┌ﾃW program komputerowy stosowany do opracowania przekazu reklamowego; 
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 dobiera ゲヮﾗゲﾙH ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ┘ ┣;ﾉW┦ﾐﾗゴIｷ ﾗS ヮﾗデヴ┣WH ﾆﾉｷWﾐデ;; 

 dokonuje ヮヴW┣Wﾐデ;Iﾃｷ ヮヴﾗﾃWﾆデ┌ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ｷ ┌ゲﾍ┌ｪ ﾐ; ┘ﾍ;ゲﾐ┞ﾏ ヮﾗヴデ;ﾉ┌ ｷﾐデWヴﾐWデﾗwym; 

 ustala ｷﾉﾗゴJ ｷ ﾃ;ﾆﾗゴJ ﾏ;デWヴｷ;ﾍﾙ┘ Sﾗ ┣;ﾏﾙ┘ｷﾗﾐWｪﾗ ゴヴﾗSﾆ; ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wｪﾗき 
 dokonuje SﾗHﾗヴ┌ ﾏ;デWヴｷ;ﾍﾙ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞Iｴ ふPOS に point に of に sale); 

 wykonuje ﾐﾗゴﾐｷﾆｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ デﾃく H;ﾐWヴ┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wが ヮﾗﾉ; デWﾆゲデﾗ┘Wが デ;ヮWデ┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘W ｷデヮく ┣ ┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ 
┌ヴ┣ES┣Wﾑ デWIｴﾐｷIznych; 

 samodzielnie dobiera aﾗヴﾏ` ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ Sﾗ ヮﾉ;ﾐ┌ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ふヮヴ;ゲ;ぎ ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; SヴﾗHﾐW ┘ ヮヴ;ゲｷWが ┘ｷ`ﾆゲ┣W ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ 
┘ ヮヴ;ゲｷWが ;ヴデ┞ﾆ┌ﾍ┞ ゲヮﾗﾐゲﾗヴﾗ┘;ﾐWが ;ヴデ┞ﾆ┌ﾍ┞ ゎゲ┌ｪWヴﾗ┘;ﾐWゎく IﾐデWヴﾐWデぎ ヮﾗ┣┞Iﾃﾗﾐﾗ┘;ﾐｷW ゲデヴﾗﾐ ┘┘┘ ┘ 
wyszukiwarkach internetowych, reklama kontekstowa w wyszukiwarkach, reklama kontekstowa na stronach 

tematycznych); 

 projektuje i wykonuje elementy systemu identyfikacji wizualnej: symbol firmy (znak i logotyp firmowy), 

kolory firmowe, symbole dekoracyjne, typografie dekoracyjne, druki firmowe (papier, koperty, dokumenty i 

ｷﾐﾐWぶが ｷSWﾐデ┞aｷﾆ;デﾗヴ┞ ヮヴ;Iﾗ┘ﾐｷﾆﾙ┘が ゲデWﾏヮﾉWが - ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wが ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞ Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐW Sﾉ; IWﾉﾙ┘ ヮ┌HﾉｷI 
ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ゴヴﾗSﾆｷ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ┌ ふゲ;ﾏﾗIｴﾗS┞ Iｷ`┦;ヴﾗ┘Wが ﾗゲﾗHﾗ┘Wぶが┌Hｷﾙヴ ヮヴ;Iﾗ┘ﾐｷﾆﾙ┘が ┘┞ゲデヴﾙﾃ ゲデﾗｷゲﾆ デ;ヴｪﾗ┘┞Iｴが 
;ヴ;ﾐ┦;Iﾃ; ┘ﾐ`デヴ┣ ゲｷWS┣ｷH┞ aｷヴﾏ┞ ﾗヴ;┣ ┘┞ｪﾍ;S ﾗデﾗI┣Wﾐｷ;が デ;HﾉｷIW ｷ デ;HﾉｷI┣ﾆｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;I┞ﾃﾐWが ゲ┣┞ﾉS┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wが 
opakowania. 

 samodzielnie opracowuje ヴWﾆﾉ;ﾏ` ┘ ┘Wヴゲﾃｷ Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐWﾃき 
 samodzielnie wykonuje ヴWﾆﾉ;ﾏ` ┘ ┘Wヴゲﾃｷ WﾉWﾆデヴﾗﾐｷI┣ﾐWﾃき 

IWﾉ┌ﾃEI┞         UI┣Wﾑぎ 
 ┘ ゲヮﾗゲﾙH ﾗヴ┞ｪｷﾐ;ﾉﾐ┞ Sﾗﾆﾗﾐ┌ﾃW prezent;Iﾃｷ ヮヴﾗS┌ﾆデﾙ┘ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘┞Iｴ ﾐ; ゲデヴﾗﾐ;Iｴ ｷﾐデWヴﾐWデﾗ┘┞Iｴき 
 tworzy ┘ﾍ;ゲﾐW ゲデヴﾗﾐ┞ ｷﾐデWヴﾐWデﾗ┘Wき 
 wykonuje nowatorskie ﾐﾗゴﾐｷﾆｷ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ デﾃく H;ﾐWヴ┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wが ヮﾗﾉ; デWﾆゲデﾗ┘Wが デ;ヮWデ┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘W ｷデヮく ┣ 

┘┞ﾆﾗヴ┣┞ゲデ;ﾐｷWﾏ ┌ヴ┣ES┣Wﾑ デWIｴﾐｷI┣ﾐ┞Iｴき 
 trafnie dobiera aﾗヴﾏ` ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ Sﾗ ヮﾉ;ﾐ┌ ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ふヮヴ;ゲ;ぎ ﾗｪﾍﾗゲ┣Wﾐｷ; SヴﾗHﾐW ┘ ヮヴ;ゲｷWが ┘ｷ`ﾆゲ┣W ヴWﾆﾉ;ﾏ┞ ┘ 

ヮヴ;ゲｷWが ;ヴデ┞ﾆ┌ﾍ┞ ゲヮﾗﾐゲﾗヴﾗ┘;ﾐWが ;ヴデ┞ﾆ┌ﾍ┞ ゎゲ┌ｪWヴﾗ┘;ﾐWゎく IﾐデWヴﾐWデぎ ヮﾗ┣┞Iﾃﾗﾐﾗ┘;ﾐｷW ゲデヴﾗﾐ ┘┘┘ ┘ 
wyszukiwarkach internetowych, reklama kontekstowa w wyszukiwarkach, reklama kontekstowa na stronach 

tematycznych); 

 projektuje i wykonuje oryginalne elementy systemu identyfikacji wizualnej: symbol firmy (znak i logotyp 

firmowy), kolory firmowe, symbole dekoracyjne, typografie dekoracyjne, druki firmowe (papier, koperty, 

dokumenty i iﾐﾐWぶが ｷSWﾐデ┞aｷﾆ;デﾗヴ┞ ヮヴ;Iﾗ┘ﾐｷﾆﾙ┘が ゲデWﾏヮﾉWが - ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞ ヴWﾆﾉ;ﾏﾗ┘Wが ﾏ;デWヴｷ;ﾍ┞ Sヴ┌ﾆﾗ┘;ﾐW Sﾉ; 
IWﾉﾙ┘ ヮ┌HﾉｷI ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲが ゴヴﾗSﾆｷ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ┌ ふゲ;ﾏﾗIｴﾗS┞ Iｷ`┦;ヴﾗ┘Wが ﾗゲﾗHﾗ┘Wぶが┌Hｷﾙヴ ヮヴ;Iﾗ┘ﾐｷﾆﾙ┘が ┘┞ゲデヴﾙﾃ 
ゲデﾗｷゲﾆ デ;ヴｪﾗ┘┞Iｴが ;ヴ;ﾐ┦;Iﾃ; ┘ﾐ`デヴ┣ ゲｷWS┣ｷH┞ aｷヴﾏ┞ ﾗヴ;┣ ┘┞ｪﾍ;S ﾗデﾗIzenia, tablice i tabliczki informacyjne, 

szyldy reklamowe, opakowania. 

 ;ﾐｪ;┦┌ﾃW ゲｷ` HｷﾗヴEI ┌S┣ｷ;ﾍ ┘ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲ;Iｴ ヮヴ┣WSﾏｷﾗデﾗ┘┞Iｴき 

 

Dodatkowe warunki: 

 OIWﾐｷ;ﾐｷW ┌I┣ﾐｷ; ﾗ ゲヮWIﾃ;ﾉﾐ┞Iｴ ヮﾗデヴ┣WH;Iｴ WS┌ﾆ;I┞ﾃﾐ┞Iｴ Sﾗゲデﾗゲﾗ┘;ﾐW ﾃWゲデ Sﾗ ﾃWｪﾗ ｷﾐS┞┘ｷS┌;ﾉﾐ┞Iｴ ﾏﾗ┦ﾉｷ┘ﾗゴIｷく 

U┘┣ｪﾉ`Sﾐｷ; ﾗﾐﾗ ┣;ﾉWIWﾐｷ; ﾗヮｷﾐｷｷ ﾉ┌H ﾗヴ┣WI┣Wﾐｷ; PPPが ﾃWｪﾗ ┣;;ﾐｪ;┦ﾗ┘;ﾐｷW ┘ ヮヴﾗIWゲ S┞S;ﾆデ┞I┣ﾐ┞ ﾗヴ;┣ ヮﾗゲデ`ヮ┞ ┘ ﾐ;┌IWく 

 


