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W celu otrzymania pozytywnej oceny, oprócz spełnienia wymagań wynikających z realizacji treści podstawy programowej, uczeń powinien:  

a. brać czynny udział w zajęciach edukacyjnych  

b. prowadzić rzetelnie zeszyt przedmiotowy  

c. wykonywać polecenia nauczyciela związane z procesem dydaktycznym,  

d. być obecnym na pisemnych sprawdzianach wiadomości (z wyjątkiem sytuacji losowych – usprawiedliwionych) 
 
Klasa III 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

NAZWA DZIAŁU KONIECZNE 
(ocena dopuszczająca) 

PODSTAWOWE 
(ocena dostateczna) 

ROZSZERZAJĄCE 
(ocena dobra) 

DOPEŁNIAJĄCE 
(ocena bardzo dobra) 

 
Instrumenty marketingu 

MIX w usługach 
hotelarskich. 

 

 rozróżnia i potrafi scha-
rakteryzować poszcze-
gólne elementy formuł 4P, 
5P, 8P 

  

Uczeń:  

 podaje definicje: produkt, cena, 
dystrybucja, promocja, personel, 
negocjacje 

 zna pojęcie marki, znaku firmo-
wego i logo 

 zna schemat cyklu życia pro-
duktu 

 zna podstawowe orientacje ryn-
kowe 

 rozpoznaje elementy produktu, 
ceny, dystrybucji i promocji  

 rozpoznaje fazy cyklu życia pro-
duktu  

 podaje elementy i funkcje ceny  

 wylicza kanały dystrybucji oraz 
narzędzia stosowane w promocji  

 

Uczeń:  

 wyjaśnia i charakteryzuje po-
znane pojęcia: produkt, ceny, 
dystrybucja, promocja, personel 
i negocjacje  

 rozróżnia i potrafi scharaktery-
zować podstawowe orientacje 
rynkowe 

 rozróżnia formuły 4P, 5P, 8P  

 potrafi wymienić warstwy pro-
duktu w jego strukturze 

 rozróżnia i potrafi scharaktery-
zować elementy wyposażenia 
produktu, 

 opisuje cykl życia produktu oraz 
strategie stosowane dla poszcze-
gólnych elementów marketingu 
mix  

Uczeń:  

 zna omawianą na zajęciach pro-
blematykę na poziomie rozszerzo-
nym oraz w sposób logiczny i 
spójny ją interpretuje 

 rozumie znaczenie dóbr i usług 
jako środka zaspokajającego ludz-
kie potrzeb 

 rozróżnia i potrafi scharakteryzo-
wać poszczególne elementy for-
muł 4P, 5P 8P 

 wie na czym polega marketing in-
terakcyjny 

 klasyfikuje: produkt, cenę, dystry-
bucję oraz promocję według po-
znanych kryteriów  

 stosuje zdobytą wiedzę i potrafi 
sporządzić przekaz reklamowy  

Uczeń:  

 analizuje poznane pojęcia 
i dowodzi ich prawidło-
wości  

 samodzielnie opracowuje 
program promocji i bu-
duje kampanię rekla-
mową  

 opracowuje projekt wy-
branej strategii marke-
tingu mix  

 potrafi określić na przy-
kładzie znanych produk-
tów rynkowych, w której 
fazie cyklu życia znajduje 
się ten produkt 



 opisuje cztery rodzaje produk-
tów macierzy BCG 

 wymienia style kierowania oraz 
style negocjacji  

 potrafi wymienić i omówić funk-
cje promocji 

 

 charakteryzuje i porównuje stra-
tegie stosowane dla poszczegól-
nych narzędzi marketingu mix  

 rozumie jaka jest istota reklamy i 
jej miejsce w strategii marketin-
gowej 

 charakteryzuje style kierowania 
oraz politykę personalną  

 wie jak scharakteryzować war-
stwy produktu na wybranym 
przykładzie 

 opisuje poznane sposoby zatrud-
niania pracownika  

  
 

 wyjaśnia i analizuje przy-
czyny wprowadzania na 
rynek nowych produktów 

 analizuje pozycję ryn-
kową wszystkich produk-
tów z pomocą macierzy 
BCG 

 trafnie analizuje studium 
przypadku 

  
 

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, gdy: 
- w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania,  
- jego wypowiedzi są wyczerpujące pod względem merytorycznym,  
- swobodnie operuje pojęciami w zakresie marketingu usług hotelarskich i wyciąga właściwe wnioski,  
- samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, 
- aktywnie uczestniczy w lekcjach, 
- wyróżnia się: sumiennością, dyscypliną pracy, postawą zawodową, prowadzeniem zeszytu zajęć lekcyjnych, wyglądem zewnętrznym, postawą wobec 

nauczycieli i kolegów oraz poszanowaniem mienia; 
 
Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego indywidualnych możliwości. Uwzględnia ono zalecenia opinii lub orzeczenia 
PPP, jego zaangażowanie w proces dydaktyczny oraz postępy w nauce.  
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