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Wymagania edukacyjne z  marketingu, semestr pierwszy

Zapamiętanie wiadomości
Stosowanie wiadomości w

sytuacjach  typowych
Stosowanie wiadomości w
sytuacjach problemowychTreści

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

I. Istota marketingu

Zdefiniować pojęcie rynku, po-
pytu, podaży, konkurencji, wy-
mienić instytucje w otoczeniu
przedsiębiorstwa, wymienić po-
trzeby człowieka, zdefiniować
marketing, wymienić narzędzia
marketingu, wymienić koncepcje
kierowania firmą, zdefiniować
pojęcie strategii marketingowej i
segmentacji rynku, zdefiniować
pojęcie strategii marketingowej i
segmentacji rynku, wymienić
podstawowe funkcje marketingu

Rozróżniać konkurencję cenową i
pozacenową, wyjaśnić działanie
mechanizmów rynkowych i prawa
popytu i podaży, rozróżniać
otoczenie bezpośrednie i pośre-
dnie, wyjaśnić pojęcie marke-
tingu, streścić podstawowe konce-
pcje kierowania firmą, wyjaśnić
co składa się na strategię
marketingową firmy, wyliczyć
podstawowe strategie marketin-
gowe, wyjaśnić podstawowe
funkcje marketingu

Porównać rynek nabywcy i
sprzedawcy, scharakteryzować

zasady marketingu, wskazać po-
dmioty działalności marketin-
gowej, porównać orientację
marketingową z przedmarketin-
gowymi koncepcjami kierowa-
nia firmą, określić cechy pra-
widłowo wyodrębnionego se-
gmentu rynku, sklasyfikować
kryteria podziału rynku na se-
gmenty,

Zanalizować otoczenie rynkowe
przedsiębiorstwa, Zanalizować
role i znaczenie marketingu w
gospodarce rynkowej, Dowieść
powiązania między działalnością
marketingową a sukcesami eko-
nomicznymi przedsiębiorstwa,
Wykryć korzyści jakie daje fir-
mie segmentacja, wykryć zale-
żności pomiędzy zastosowaną
strategią a warunkami rynko-
wymi



II.  Badania
marketingowe

Zdefiniować badania marketin-
gowe, wymienić czynniki, które
wpływają na skuteczność i efe-
ktywność tych badań, wyliczyć
elementy badania marketin-
gowego i badania rynku, wymie-
nić elementy programu badań
marketingowych, wymienić pod-
stawowe metody badań, przed-
stawić formy prezentacji infor-
macji, zdefiniować pojęcie pro-
gnozy rynkowej

Wyjaśnić istotę badań marketin-
gowych, streścić źródła informa-
cji wykorzystywane w badaniach,
rozróżniać zakres i typy badań
marketingowych, opisać etapy
programu badań, wyjaśnić na
czym polega dobór jednostek do
badań, zilustrować podstawowe
metody i techniki badań, streścić
trzy podstawowe formy prezenta-
cji informacji,

Porównać badania rynkowe i
badania marketingowe, określić
znaczenie informacji dotyczącej
rynku i konsumenta w działal-
ności marketingowej, zaproje-
ktować program badań marke-
tingowych, zastosować wybrane
metody i techniki badań, skon-
struować prognozę rynkową, za-
stosować odpowiednie skale po-
miarowe, scharakteryzować re-
dukcje i przetwarzanie informa-
cji, określić techniki analiz da-
nych, wykorzystać metody sta-
tystyczne do analizy danych,

Zaproponować formularz ankiety
na dowolny temat, wyciągnąć
wnioski z analizy danych zebra-
nych w trakcie badań, przepro-
wadzić badania rynku wybraną
metodą badań, stworzyć progno-
zę rynkową w oparciu o wyniki
badań marketingowych

Wymagania edukacyjne z marketingu, semestr  drugi

Zapamiętanie wiadomości
Stosowanie wiadomości w

sytuacjach  typowych
Stosowanie wiadomości w
sytuacjach problemowychTreści

Wymagania konieczne Wymagania podstawowe Wymagania rozszerzające Wymagania dopełniające

III. Strategia produktu

Zdefiniować produkt w ujęciu
marketingowym, wymienić ro-
dzaje produktów, nazwać
podstawową funkcję produktu,
wymienić elementy
wyposażenia produktu i je
zdefiniować, wymienić fazy
życia produktu na rynku

Streścić funkcje produktu w sen-
sie marketingowym, opisać fun-
kcje opakowania, wyjaśnić istotę
gwarancji, zilustrować cykl życia
produktu, wymienić elementy
asortymentu handlowego, wyja-
śnić istotę kształtowania strategii
produktu

Sklasyfikować produkty wg ró-
żnych kryteriów, określić miej-
sce i funkcje produktu w marke-
tingu scharakteryzować wszy-
stkie elementy wyposażenia pro-
duktu, odróżnić produkt od jego
wyposażenia, narysować cykl ży-
cia produktu i scharakteryzować
pojęcie i fazy cyklu, opisać stra-
tegie sprzedaży produktu w po-
szczególnych cyklach jego życia,
objaśnić proces wprowadzania
produktu na rynek

Opracować strategię wprowadze-
nia nowego produktu na rynek,
zaproponować strategię sprzeda-
ży produktu w zależności od fazy
cyklu życia produktu na rynku,
zanalizować koszty opakowania
w cenie produktu, dokonać ana-
lizy badań rynkowych dla oceny
wybranych produktów



IV.  Strategia ceny Zdefiniować cenę, wymienić
czynniki wpływające na poziom
cen, wyliczyć narzędzia wyko-
rzystywane w kształtowaniu
strategii cenowych, zdefiniować
negocjacje i podać ich cechy

Wyjaśnić znaczenie ceny jako na-
rzędzia marketingu, wymienić
funkcje jakie pełni cena, streścić
metody ustalania cen, wyjaśnić
strategię cen w marketingu, wyja-
śnić funkcję zmiany cen w dzia-
łalności marketingowej, wyjaśnić
podstawowe sposoby ne-
gocjowania, podać najważniejsze
zasady negocjacji

Objaśnić funkcje ceny w marke-
tingu, wskazać podmioty usta-
lające ceny, scharakteryzować

metody ustalania cen stosowane
w marketingu, sklasyfikować
rodzaje strategii cen wg różnych
kryteriów,

Przeprowadzić analizę cen
wybranych produktów, zapropo-
nować strategię cenową przy
wprowadzaniu nowego produktu
na rynek, zaplanować scenkę sy-
tuacyjną związaną z negocjowa-
niem ceny produktu

V. Dystrybucja towarów w
marketingu

Zdefiniować pojęcia: dystrybu-
cja, transport, magazynowanie,
przerób handlowy, kanały dy-
strybucji,

Wyjaśnić istotę dystrybucji, wy-
mienić podstawowe kanały dy-
strybucji, wyjaśnić zasady orga-
nizacji fizycznego przepływu to-
warów,

Określić podstawowe funkcje
dystrybucji, scharakteryzować
kanały dystrybucji, określić kry-
teria wyboru kanału dystrybucji,

Uzasadnić sposoby rozmieszcze-
nia produktów na rynku w zale-
żności od przyjętej strategii,
przyporządkować określone ro-
dzaje dystrybucji wybranym to-
warom, zaproponować określone
kanały dystrybucji wybranych
towarów

VI. Promocja jako
narzędzie marketingu

Zdefiniować pojęcie promocji,
wymienić narzędzia promocji i
zdefiniować je, wymienić pod-
stawowe techniki aktywizacji
sprzedaży,

Streścić podstawowe nośniki rek-
lamy, wymienić czynniki decy-
dujące o wyborze określonego
nośnika reklamy, wyjaśnić rolę
sprzedawcy w promocji towaru,
objaśnić rolę Public relations w
działalności marketingowej

Określić rolę promocji w marke-
tingu, scharakteryzować podsta-
wowe warianty strategii promo-
cji, scharakteryzować proces
sprzedaż akwizycyjnej, uzasa-
dnić wybór określonych instru-
mentów marketingowych zwią-
zanych z aktywizacją sprzedaży,

Uzasadnić rolę reklamy w działa-
lności marketingowej, dokonać
analizy instrumentów związa-
nych z aktywizacja sprzedaży na
przykładzie wybranych przedsię-
biorstw, przeanalizować spoty
reklamowe prezentowane w tele-
wizji, radiu, reklamę zamieszcza-
ną w prasie, przygotować kampa-
nię promocyjną wybranego pro-
duktu



VII. Planowanie
działalności marketingowej
oraz kontrola planu działań

Zdefiniować  pojęcie zarzą-
dzania, wymienić jego ele-
menty, wyjaśnić istotę planu
marketingowego wyliczyć po-
dstawowe części tego planu,

Wyjaśnić istotę planowania, orga-
nizowania, kierowania i kon-
trolowania, zilustrować na przy-
kładach sposoby zorganizowania
służb marketingowych, streścić
techniki mierzenia efektywności
działań marketingowych,

Określić miejsce zarządzania
marketingowego w przedsiębior-
stwie, narysować strukturę orga-
nizacyjną przedsiębiorstwa z uw-
zględnieniem służb marketingo-
wych, scharakteryzować po-
szczególne części planu marke-
tingowego,

Zaproponować uproszczony plan
marketingowy, zastosować te-
chniki mierzenia efektywności
działań marketingowych, zana-
lizować efektywność poszczegól-
nych narzędzi marketingu,

VIII.  Przepisy prawne
regulujące działalność

marketingową

Wymienić przepisy prawne
regulujące działalność
marketingową

Rozróżniać stosowanie przepisów
prawa do reklamowania określo-
nych produktów

Omówić przepisy prawne regulu-
jące działalność marketingową

Przewidzieć skutki prawne okre-
ślonych działań marketingowych


