
Przedmiot: Marketing i sprzedaż w 
reklamie 

Klasa:  

Prowadzący zajęcia: Anna Kowalska  Data realizacji:  
Temat: Zmiany i różnicowanie cen.  

 

Plan zajęć: 

1. Część wstępna 

Uczniowie poznają cel i temat zajęć oraz jakie metody będą wykorzystane: 

a) cele lekcji:  

  - poznawcze : chciałabym, abyście na dzisiejszej lekcji poznali 

podstawowe terminy w języku angielskim związane z procesem 

sprzedaży i promocji produktów na rynku 

- praktyczne: waszym zadaniem będzie rozwiązanie krzyżówki poprzez 

wpisanie rozwiązań w języku angielskim; uczniowie rozwiązują 

przygotowane dwie krzyżówki korzystając ze słownika 

   b)  metody i forma pracy: praca indywidualna, praca w grupach, praca z 

tekstem na temat różnicowania cen przygotowanym przez nauczyciela, 

rozwiązywanie  dwóch krzyżówek, praca ze słownikiem,  

Część główna 

a) Uczniowie podczas pracy indywidualnej czytają i analizują tekst na 

temat różnicowania cen na rynku, wymieniają pojęcia związane z 

procesem kupna i sprzedaży, określają znaczenie różnicowania cen dla 

konsumenta i producenta, dzięki temu ćwiczeniu uczniowie poznają 

nowe słownictwo lub utrwalą już znane pojęcia w temacie 

różnicowania cen 

2. Uczniowie dzielą się  na grupy, każda grupa rozwiązuje po dwie krzyżówki  

 

3. Część końcowa  

a) Uczniowie przedstawiają rozwiązania krzyżówek,  nauczyciel 

rozmawiając z uczniami podsumowuje ich pracę i zaangażowanie 

każdego zespołu, 

b) Ewaluacja aktywności:  nauczyciel prosi uczniów o wyrażenie swojej 

opinii o zajęciach poprzez podniesienie do góry kartki w jednym 

z trzech kolorów: czerwony – lekcja była ciekawa, żółta -  średnio 

ciekawa, niebieska – mało ciekawa 



4. Zapisanie wyników ewaluacji: 

liczba kartek czerwonych       …… 

liczba kartek żółtych        …………..         

liczba kartek niebieskich       …….. 

 

5. Podsumowanie - bank terminów marketingowych:  

advertisement – reklama, price – cena, sale – sprzedaż, convenience – 

wygoda nabycia, promotion – promocja, product – produkt, 

consumption – konsumpcja, customer – klient, discount – obniżka cen, 

price differentiation – różnicowanie cen, transfer pricing – cena 

transakcyjna, volume discount – rabat ilościowy,  loyalty card – karta 

lojalnościowa, increase insales – podwyżka sprzedaży, seasonal reduction 

– obniżka sezonowa, demand - popyt  

 

6. Wnioski i uwagi nauczyciela  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7. Uwagi  ewentualnego obserwatora 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krzyżówka nr 1 

Krzyżówkę rozwiąż wpisując odpowiedzi w języku angielskim; pracuj ze słownikiem. Otrzymane hasło 

w języku angielskim przetłumacz na język polski. 

 

 

 

1. Działanie mające na celu zachęcanie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub 

do skorzystania z określonych usług. 

2. Wartość czegoś wyrażana w pieniądzach. 

3. Odpłatne dostarczenie dóbr lub usług. 

4. Łatwość dotarcia i poświęcenie minimalnej koniecznej ilości czasu na zakup odpowiednich i 

dających satysfakcję produktów. 

5. Działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub usługi. 

6. Dobro materialne ( usługa czy też idea), które jest oferowane na rynku i zaspokaja określone 

potrzeby. 

7. Zużywanie posiadanych dóbr w celu zaspokojenia ludzkich potrzeb. 

8. Podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji oraz 

nabywający prawa do jej własności. 
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Rozwiązanie 

 

 

 

Odpowiedzi przetłumaczone na język polski: 

1. Reklama 

2. Cena 

3. Sprzedaż 

4. Wygoda nabycia 

5. Promocja 

6. Produkt 

7. Konsumpcja 

8. Klient 

Hasło : DISCOUNT – obniżka cen  

 

 

 


