Zespół Szkół im Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie
Technikum organizacji reklamy
nr cyfrowy zawodu 333906

Wymagania edukacyjne
n
o
i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z przedmiotu:
Projektowanie kampanii reklamowej

D

programowe:
 Planowanie kampanii reklamowej
klasa 2, klasa3, klasa 4
 Wykonywanie kampanii reklamowej klasa 2, klasa3

O
O

D

M

:

Planowanie kampanii reklamowej





dostateczny










dobry













bardzo dobry









U
zna rodzaje prezentacji tabelarycznych;
wskazuje zalety i wady prezentacji graficznej i tekstowej;
przy pomocy nauczyciela prezentuje pozyskane informacje w formie graficznej;
U
reklamie;
tworzy bazy danych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego;

prezentacji informacji reklamowych;
;

dobiera

rodzaje prezentacji tabelarycznych;
wskazuje zalety i wady prezentacji graficznej i tekstowej;
prezentuje pozyskane informacje w formie graficznej;
U
stosuje
tworzy bazy danych, prezentuje

;
;

opracowuje
opracowuje
opracowuje
reklamy;
ocenia

;
;

;

dobiera

;
rodzaje prezentacji tabelarycznych;

ocenia
identyfikuje

;
;
;

Ucz
biegle stosuje
kalkulacyjnego;
planuje badania efekt
samodzielnie opracowuje
samodzielnie opracowuje
prowadzonej reklamy;

;

zadania do wykonania;

;
wskazuje zalety i wady prezentacji graficznej i tekstowej;
prezentuje pozyskane informacje w formie graficznej;
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ocenia
ustala
ne do pr
s
reklamowych;
U
biegle wykorzystuje
sprawnie
kalkulacyjnego;
samodzielnie planuje badania efekty

;

;

zadania do wykonania;

;


samodzielnie s
;



O

:

Wykonywanie kampanii reklamowej







dostateczny










U
odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania
informacji;
wykorzystuje
;
przy pomocy nauczyciela tworzy
;
zna elementy systemu identyfikacji wizualnej;
przy pomocy nauczyciela opracuje
przy pomocy nauczyciela wykonuje
U
odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji;
program komputerowy stosowany do opracowania przekazu reklamowego;
wykorzystuje
;
dobiera
wykonania reklamy;
identyfikuje
;
wykonuje












formy reklamy telewizyjnej, prasowej i radiowej;
elementy systemu identyfikacji wizualnej;
przy pomocy nauczyciela projektuje elementy systemu identyfikacji wizualnej; symbol firmy, symbole
dekoracyjne, tablice i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe;
opracowuje
wykonuje r
U
odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji;
wykorzystuje
;
tworzy
;
projektuje i wykonuje
;
;
dobiera
;
dokonuje
dokonuje
POS point of sale);
wykonuje
dobiera







charakteryzuje wizerunek firmy;
elementy systemu identyfikacji wizualnej;
projektuje symbol firmy (znak i logotyp firmowy), kolory firmowe, symbole dekoracyjne, typografie



dobry

-




bardzo dobry



ia.
Projektuje i wykonuje
opracowuje
wykonuje
U
odpowiednie programy komputerowe do gromadzenia i przetwarzania informacji;
program komputerowy stosowany do opracowania przekazu reklamowego;
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dobiera
dokonuje
ustala
dokonuje
wykonuje



znych;
samodzielnie dobiera












;
wym;
POS point of sale);

I
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
-

opakowania.
samodzielnie opracowuje
samodzielnie wykonuje
U
prezent
tworzy
wykonuje nowatorskie
trafnie dobiera
I
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
zenia, tablice i tabliczki informacyjne,
szyldy reklamowe, opakowania.



Dodatkowe warunki:


O
U

PPP

