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CZ  PISEMNA 

A.27-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie 1.  
Do narz dzi polityki komunikowania si  przedsi biorstwa z rynkiem nale y 

A. cena.
B. produkt. 
C. dystrybucja. 
D. public relations. 

Zadanie 2.  
Promocja sprzeda y skierowana do klientów indywidualnych to promocja 

A. handlowa. 
B. biznesowa. 
C. wewn trzna. 
D. konsumencka. 

Zadanie 3. 
G ównym celem dzia a  promocyjnych przedsi biorstwa, które zmienia system marketingowej 
identyfikacji wizualnej, jest 

A. sprzeda  produktów na rynku. 
B. organizacja sprawnej dystrybucji. 
C. wprowadzenie dzia a  promocji sprzeda y. 
D. poinformowanie o wprowadzonej zmianie wizerunku. 

Zadanie 4.  
Celem reklamy spo ecznej jest 

A. zmiana zachowa . 
B. sprzeda  produktów. 
C. budowanie marki firmy. 
D. budowanie marki produktów. 

Zadanie 5. 
Celem emisji reklam w fazie nasycenia cyklu ycia produktu jest przede wszystkim 

A. wyprzeda  produktu. 
B. przypomnienie o produkcie. 
C. wprowadzenie produktu na rynek. 
D. pozycjonowanie produktu na rynku. 
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Zadanie 6. 
W aspekcie przedmiotu reklamy – reklam  dobiera si  ze wzgl du na 

A. produkt i us ug . 
B. form  indoor i outdoor. 
C. organizacj  i przedsi biorstwo. 
D. funkcj  nak aniaj c  i przypominaj c . 

Zadanie 7. 
Uzyskanie du ego zasi gu kampanii reklamowej w grupie docelowej mo na osi gn  stosuj c cel 

A. medialny. 
B. reklamowy. 
C. wizerunkowy. 
D. marketingowy. 

Zadanie 8.  
W reklamie zastosowano mechanizm reklamowy, polegaj cy na takim przekazie informacji, aby 
odbiorca kupi  produkt, bo „Kowalski ma produkt X, Ty te  musisz go mie ”. Jest to mechanizm 
psychologiczny zwany 

A. krain  marze . 
B. owczym p dem. 
C. krain  dzieci co ci. 
D. budowaniem to samo ci. 

Zadanie 9. 
Model reklamy s u cy do budowania marki produktu i oparty na aspektach „uwaga, zainteresowanie, 
yczenie, przekonanie, dzia anie, satysfakcja” jest modelem 

A. SLB 
B. AIDA 
C. AIDCAS 
D. DAGMAR 

Zadanie 10. 
Firma produkuj ca ekskluzywn  odzie  m sk  zdecydowa a si  na reklam  w telewizji i chce, aby 
przekaz u wiadomi  widzowi, e dzi ki jej luksusowym koszulom i garniturom odbiorca stanie si  kim  
wyj tkowym oraz wejdzie w wiat nowych, wymarzonych mo liwo ci i dozna . Któr  technik  
prezentacji produktu nale y wykorzysta ? 

A. Styl ycia.  
B. Demonstracj . 
C. Rekomendacj . 
D. Scenk  rodzajow  z ycia. 
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Zadanie 11. 
Ogólnopolska firma odzie owa zamierza wprowadzi  na rynek ogólnopolski now  kolekcj  ubra  
m odzie owych. Powinna w tym celu zastosowa  przede wszystkim reklam  

A. telewizyjn  regionaln . 
B. telewizyjn  ogólnopolsk . 
C. w dziennikach regionalnych. 
D. w dziennikach ogólnopolskich. 

Zadanie 12. 
Firma zajmuj ca si  nowymi technologiami informacyjnymi zamierza reklamowa  swoje us ugi  
w prasie ogólnopolskiej. W celu podkre lenia dynamiki dzia a  i sta ego rozwoju powinna zastosowa  
w reklamie kompozycj  

A. statyczn . 
B. wertykaln . 
C. dynamiczn . 
D. horyzontaln . 

Zadanie 13. 
Badanie skuteczno ci reklamy, w którym zbiorowo  próbna stanowi statystyczn  reprezentacj  ca ej 
populacji, jest badaniem 

A. pe nym. 
B. incydentalnym. 
C. reprezentacyjnym. 
D. quasi-reprezentacyjnym. 

Zadanie 14. 
Metoda gromadzenia danych pierwotnych na temat reklamy, polegaj ca na celowej rozmowie z grup  
osób, prowadzonej wed ug ustalonego z góry planu nazywana jest 

A. ankiet . 
B. wywiadem. 
C. obserwacj . 
D. technik  projekcyjn . 

Zadanie 15. 
Forma do wiadczenia badawczego, polegaj ca na ustaleniu wp ywu wybranego czynnika (zmiennej 
niezale nej) na reklam  (zmienn  zale n ) nazywana jest 

A. wywiadem. 
B. eksperymentem. 
C. badaniem motywacji. 
D. technik  projekcyjn . 
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Zadanie 16. 
Selekcja ró nych propozycji przekazu reklamowego oraz udoskonalenie wybranej propozycji przez 
wzbogacenie jej elementami wa nymi dla konsumenta to zadanie bada  reklamy typu  

A. pretesty. 
B. posttesty. 
C. testy w trakcie kampanii prasowej. 
D. testy w trakcie kampanii telewizyjnej. 

Zadanie 17. 
Ma e przedsi biorstwo cukiernicze zastosowa o form  reklamy, polegaj c  na rekomendacjach klientów. 
Jest to forma reklamy 

A. szeptanej. 
B. lateralnej. 
C. telewizyjnej. 
D. alternatywnej. 

Zadanie 18. 
Przedsi biorstwo produkuj ce produkty dla dzieci zastosowa o niekonwencjonalne techniki reklamowe, 
zaskakuj ce, oparte na zwróceniu uwagi respondenta. Jest to rodzaj reklamy 

A. szeptanej. 
B. lateralnej. 
C. telewizyjnej. 
D. alternatywnej. 

Zadanie 19. 
Przedsi biorstwo produkuj ce proszek do prania o niskiej cenie jednostkowej i charakterze 
informacyjnym do reklamowania swoich produktów powinno stosowa , wed ug siatki FCB, przekaz 
reklamowy 

A. moralny. 
B. emocjonalny. 
C. tworz cy nawyk. 
D. daj cy satysfakcj . 

Zadanie 20. 
Apel reklamowy skierowany do klientów w celu nak aniania do zmian spo ecznych jest apelem 

A. moralnym. 
B. racjonalnym. 
C. emocjonalnym. 
D. informacyjnym. 
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Zadanie 21.  
Metoda, w której „mechanizm ma na celu skupienie si  na potrzebach jednostki w zakresie 
poszczególnych produktów i us ug praktycznych. Mechanizm podkre la w a ciwo ci, cechy produktu  
i us ugi”, nazywana jest metod   

A. moralnego odwo ania. 
B. racjonalnego odwo ania. 
C. emocjonalnego odwo ania. 
D. przygodowego odwo ania. 

Zadanie 22. 
Firma obuwnicza za pomoc  reklamy zamierza zbudowa  najwi ksze przywi zanie klienta do marki.  
W przekazie reklamowym powinna stosowa  odwo anie do 

A. lojalno ci. 
B. satysfakcji. 
C. zadowolenia. 
D. substytucyjno ci. 

Zadanie 23. 
Zakup batoników przez klientów pod wp ywem reklam zewn trznych umieszczonych przy kasie jest 
przyk adem zachowania 

A. emocjonalnego. 
B. impulsywnego. 
C. racjonalnego. 
D. okazyjnego. 

Zadanie 24. 
Po emisji kampanii reklamowej zosta  obliczony wska nik, stanowi cy zale no  pomi dzy 
osi gni tymi celami reklamowymi a kosztami poniesionymi na reklam . Jest to wska nik 

A. zasi gu reklamy. 
B. sprzeda y reklamy. 
C. skuteczno ci reklamy. 
D. efektywno ci reklamy. 

Zadanie 25. 
Celem kampanii reklamowej by o badanie marki produktu na rynku. Skuteczno  kampanii reklamowej 
by a badana poprzez zadawanie respondentom pyta : „Co s dz  na temat produktu?”, „Jak odbieraj  
dan  mark ?”, „Dlaczego byliby sk onni kupi  produkt?”. Badanie to nazywane jest  

A. panelowym. 
B. ilo ciowym. 
C. jako ciowym. 
D. jako ciowo-ilo ciowym. 
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Zadanie 26. 
Etap kampanii reklamowej, podczas którego projektuje si  metody i techniki przekazu wizualnego oraz 
d wi kowego, nowi nazw  

A. media planu. 
B. media briefu. 
C. briefu kreatywnego. 
D. briefu strategicznego. 

Zadanie 27. 
Je li zachodzi sytuacja, gdy badany przekaz reklamowy i badan  populacj  dzieli si  na grupy  
lub kategorie, a nast pnie z ka dej warstwy (grupy) losuje si  niezale ne próby, to jest to dobór próby 

A. losowy. 
B. nielosowy. 
C. warstwowy. 
D. kuli niegowej. 

Zadanie 28. 
W ramach bada  diagnostycznych nad reklam  mo na wyró ni  sfer  zwi zan  z zamiarem zakupu  
i u ytkowaniem danej marki. Jest to sfera 

A. moralna. 
B. poznawcza. 
C. wolicjonalna. 
D. informacyjna. 

Zadanie 29. 
Przedsi biorstwo chc c pokaza  w a ciwo ci sprzedawanego produktu w formie reklamy na 
przystankach autobusowych, powinno zastosowa  form  reklamy typu 

A. neon. 
B. skyper. 
C. mobile. 
D. citylight. 

Zadanie 30. 
Model reklamowy, który oparty jest na schemacie: zwrócenie uwagi odbiorcy – zainteresowanie –
wzbudzenie ch ci posiadania – zakup, jest modelem 

A. SLB 
B. AIDA 
C. AIDCAS 
D. DAGMAR 

Strona 7 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 31. 
Ma y zak ad krawiecki prowadzi dzia alno  na du ym osiedlu wielorodzinnym. Na osiedlu znajduje si  
jeszcze jedna, konkurencyjna firma krawiecka. Przedsi biorstwo powinno stosowa  w tym przypadku 
g ównie 

A. billboardy. 
B. spoty radiowe. 
C. ulotki reklamowe. 
D. reklam  internetow . 

Zadanie 32. 
Forma reklamy, w której prezentuje si  zastosowanie produktu, nazywana jest 

A. serialem. 
B. demonstracj . 
C. rekomendacj . 
D. „kawa kiem ycia”. 

Zadanie 33. 
Firma OSESEK stworzy a posta  ma pi Miki, której zadaniem b dzie reklamowanie placów zabaw dla 
dzieci. Któr  form  reklamy telewizyjnej powinna zastosowa , aby dotrze  do grupy docelowej? 

A. Serial. 
B. Animacj . 
C. Demonstracj . 
D. Dwureklamówk . 

Zadanie 34. 
Klub fitness chc c promowa  znak firmowy w Internecie, w mediach spo eczno ciowych powinien 
wybra  g ównie reklam  internetow  typu 

A. fanpage. 
B. watermark. 
C. baner reklamowy. 
D. plansza reklamowa. 

Zadanie 35. 
Bod ce tworzone przez wn trze sklepu (obrazy, d wi ki, zapachy), odbierane i przetwarzane przez 
kupuj cego, zaliczane s  do 

A. merchandisingu. 
B. pozycjonowania. 
C. standaryzacji sklepu. 
D. standów reklamowych. 
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Zadanie 36. 
Przedsi biorstwo ZELTA wyda o niewielk  ilo  pieni dzy na kampani  reklamow , która przynios a  
zwi kszenie zysków przedsi biorstwa o 30% w skali 6 miesi cy. U konkurencji ten sam wzrost zysków 
nast pi  przy 4-krotnych nak adach na reklam . Nale y powiedzie  w tym wypadku  

A. o mniej skutecznej kampanii ZELTA. 
B. o mniej efektywnej kampanii ZELTA. 
C. o bardziej skutecznej kampanii ZELTA. 
D. o bardziej efektywnej kampanii ZELTA. 

Zadanie 37. 
Wyra ony procentowo stosunek liczby klikni  w reklam  internetow  do liczby jej wy wietle   
to wska nik skuteczno ci reklamy internetowej okre lony jako 

A. AI 
B. CI 
C. ROI 
D. CTR 

Zadanie 38. 
Prawo reklamowe zabrania stosowania w Polsce reklamy 

A. alternatywnej. 
B. kontekstowej. 
C. podprogowej. 
D. rekomendacyjnej. 

Zadanie 39. 
Wed ug prawa reklamowego w Polsce przekaz reklamowy nie mo e dotyczy  

A. leków na recept . 
B. suplementów diety. 
C. preparatów zio owych. 
D. leków bez recepty (OTC). 

Zadanie 40. 
Wed ug prawa reklamowego nie mo na reklamowa  produktów alkoholowych w telewizji 

A. po godzinie 2000. 
B. zawieraj cych poni ej 8% zawarto ci alkoholu. 
C. poprzez prezentowanie w reklamie osób poni ej 18-go roku ycia. 
D. poprzez informowanie o sponsorowaniu wydarze  masowych. 
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