
Program praktyki zawodowej dla zawodu 

TECHNIK REKLAMY 

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 333907 

Dział 
programowy 

Tematy jednostek 
metodycznych 

Wymagania programowe 

Podstawowe 
Uczeń potrafi: 

I. Bhp w biurze 1. Podstawowe zasady 
bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas 
wykonywania prac 
biurowych  

- stosować akty prawa związane  
z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną 
przeciwpożarową, ochroną środowiska  
i ergonomią  

- korzystać z instrukcji obsługi urządzeń 
technicznych podczas wykonywania pracy 
biurowej  

- wskazywać zasady postępowania na wypadek 
pożaru w miejscu pracy 

- rozróżniać znaki informacyjne związane  
z przepisami ochrony przeciwpożarowej  

- wskazywać zasady recyklingu zużytych części 
urządzeń biurowych i wyposażenia 

II. Slogan 
reklamowy  

1. Skuteczność tekstów 
reklamowych  

- dobrać krój pisma do treści przekazu 
reklamowego 

- dobrać parametry pisma w celu osiągnięcia 
określonego efektu 

- stosować zasady tworzenia przekazu 
reklamowego w tworzeniu tekstów 
reklamowych 

2. Tworzenie sloganów 
reklamowych 

- rozróżniać rodzaje i funkcje tekstu 
reklamowego (np. tytuł, body copy, slogan, 
VoiceOver, reklama audio, post na portalu 
społecznościowym) 

- wyjaśnić znaczenie sloganu reklamowego  
w komunikacie reklamowym  

- wykonywać teksty reklamowe (np. tytuł, body 
copy, slogan, VoiceOver, reklama audio, post 
na portalu społecznościowym, reklama 
AdWords) 

III. Strategia 
przekazu 
reklamowego  

1. Planowanie i realizacja 
strategii reklamowej 

- opisać specyfikę planowania strategicznego 
(np. długoterminowość, orientacja na cele, 
efektywność) 

- określić etapy strategii reklamowej 
- określić cele komunikacji i sposoby ich 

realizacji poprzez reklamę 

- zbierać informacje niezbędne do realizacji 
strategii reklamowej 

2. Realizacja  
i efektywność strategii 
reklamowej 

- stworzyć strategię reklamową (napisać 
dokument) 

- określać sposoby mierzenia postępów  
w realizacji strategii 

- wymieniać elementy kluczowe dla 
efektywności przekazu reklamowego (np. 
spójność działań, konsekwencja, koncentracja 
środków) 



 

IV. Odbiorcy 
przekazu 
reklamowego 

1. Charakterystyka i dobór 
grupy docelowej 

- wymieniać kryteria opisu tzw. grupy docelowej 
(np. demografia, socjografia, styl życia, 
zachowania zakupowe)  

- określić kryteria doboru grupy docelowej  
do osiągnięcia określonych celów 
strategicznych 

 

V. Budżet 
reklamowy 

1. Określanie budżetu 
reklamowego 

- określić budżet reklamowy 

VI. Budowanie 
przekazu 
reklamowego 

1. Brief kreatywny - wymienić elementy struktury briefu (np. 
wyzwanie, otoczenie biznesowe, cele 
komunikacyjne, grupa docelowa, insight, 
główny przekaz, argumentacja, spodziewana 
reakcja, tonalność, harmonogram działań) 

- określić zawartość elementów tzw. briefu 

2. Brief mediowy - wymienić elementy briefu mediowego 
(informacje dotyczące kampanii, cele 
kampanii, otoczenie, grupa docelowa, 
konkurencja, budżet itp.) 


