
 

 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie kampanią reklamową 
Oznaczenie kwalifikacji: PGF.08 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

      Czas trwania egzaminu: 180 minut.                        PGF.08-01-22.06-SG 

 

EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2022 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL            

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 6 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji  

pracy. 

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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Zadanie egzaminacyjne 
 
Pracujesz w dziale marketingu przedsiębiorstwa zajmującego się cateringiem dietetycznym Fit24 z siedzibą 

w Bydgoszczy. Firma działa na terenie całego miasta, dostarczając zbilansowane zestawy codziennie do 

biur i domów. W celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku, firma zdecydowała się na rozszerzenie swoich 

usług na obszary Torunia i Ciechocinka. W tym celu nawiązała współpracę z agencją reklamową.  

 

Wykorzystując informacje zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym oraz pliki ze skompresowanego folderu 

Fit24 umieszczonego na pulpicie komputera, przygotuj: 

 ofertę sprzedaży w formie prezentacji multimedialnej, 

 ankietę. 

 

Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku wyposażonym w komputer z niezbędnym 

oprogramowaniem. 

Hasło do folderu Fit24: Catering 

 

Rezultaty swojej pracy zapisz na płycie CD/DVD w folderze opisanym swoim numerem PESEL w plikach 

o nazwach: 

 oferta; 

 ankieta. 

 

Po nagraniu płyty zgłoś przez podniesienie ręki chęć sprawdzenia nagranej przez siebie płyty na 

dedykowanym do tego stanowisku. Po uzyskaniu zgody przewodniczącego Zespołu Nadzorującego podejdź 

do stanowiska i sprawdź jakość nagrania poprzez otwarcie każdego pliku nagranego na płytę. W przypadku 

negatywnego wyniku pierwszej próby sprawdzenia masz możliwość ponownego nagrania płyty CD/DVD 

i sprawdzenia jakości nagrania. Sprawdzoną płytę opisz swoim numerem PESEL i pozostaw wraz 

z arkuszem egzaminacyjnym na swoim stanowisku. 
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Zlecenie klienta 

DO: Dział marketingu firmy Fit24 

OD: Prezes firmy Fit24 

DATA: 13.06.2022 

TEMAT: Rozwój firmy oraz przygotowanie kampanii promocyjnej 

 

Na wstępie chciałbym wszystkim podziękować za udział w środowym spotkaniu. Jestem pewien, że praca 

nad tym pełnym wyzwań projektem przyniesie nam wiele satysfakcji. W załączniku przesyłam następującą 

dokumentację: 

- Szablon ankiety; 

- Logo naszej firmy wraz z fotografiami koniecznymi do przygotowania oferty sprzedaży. 

 

Pracując nad projektem proszę stosować się do następujących wytycznych: 

 

Wytyczne dotyczące oferty sprzedaży 

Nasza oferta ma składać się z 6 slajdów. Jako tło do prezentacji zastosuj fotografię o nazwie                                         
Tło do prezentacji zamieszczoną w folderze Fit24 na pulpicie twojego komputera. Dokonaj rozjaśnienia tła, 
tak aby była możliwość swobodnego przeczytania tekstu na slajdach. Każdy slajd ma zostać ponumerowany 
oraz musi zawierać tytuł odnoszący się do zawartości slajdu. Treści umieszczone na slajdzie mają być 
wyjustowane. Korzystaj tylko z czcionek dwuelementowych bez szeryfów. Pomiędzy slajdami mają być 
przejścia o czasie 2 sekundy. Umieszczone w prezentacji posiłki należy podpisać zgodnie z ich zawartością.” 

 

Numer 
slajdu 

Wyszczególnienie 

1. Tytuł prezentacji wskazujący na jej zawartość i logo firmy (plik Logo Fit24.png z folderu Fit24) 

2. Cennik cateringu dietetycznego firmy Fit24 

3. Warunki zamówienia cateringu 

4. Informacje, co obejmuje cena cateringu 

5. 
Zdjęcia trzech przykładowych posiłków (plik Śniadanie.jpg, Przekąska.jpg i Obiad.jpg 
z folderu Fit24) 

6. Zaproszenie do współpracy, dane teleadresowe firmy Fit24  

Tak przygotowaną prezentację sporządź z datą egzaminu oraz zapisz jako plik ppt/pptx o nazwie oferta. 
W nagłówku dokumentu umieść swój numer PESEL. 
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Wytyczne dotyczące ankiety 

Ankietę należy sporządzić na załączonym szablonie znajdującym się w folderze Fit24 na pulpicie twojego 
komputera pod nazwą Szablon_ankiety. Ankieta ma zawierać 6 pytań w zróżnicowanej formie i być 
skierowana do pracowników biur i właścicieli domów. Na wstępie należy umieścić prośbę o wypełnienie 
ankiety i podziękowanie za poświęcony czas. Dodatkowo proszę podać cel, dla którego została stworzona 
ankieta. Ankieta ma nam przybliżyć preferencje naszej grupy docelowej. 
 

Numer 
pytania 

Wyszczególnienie 

1. Metryczka (proszę zapytać o wiek) 

2. Pytanie otwarte (proszę zapytać o korzyści płynące z cateringu dietetycznego) 

3. Pytanie półotwarte (proszę zapytać, jaki jest najczęstszy powód korzystania z cateringu 
dietetycznego) 

4. Pytanie zamknięte (proszę zapytać czy respondent korzystał z usług firmy cateringowej) 

5. Pytanie zamknięte ze skalą porządkową od 1 do 5 (proszę zapytać, jak respondent ocenia 
jakość posiłków samodzielnie przygotowywanych), gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 bardzo 
dobrze 

6. Pytanie zamknięte (proszę zapytać, jaką kwotę pieniędzy respondent przeznacza 
tygodniowo na wyżywienie) 

Dodatkowo należy dostosować wielkość wierszy i kolumn, a po zakończeniu pracy ukryć obramowanie 
tabeli. 

Przygotowaną ankietę sporządź z data egzaminu, zapisz jako dokument tekstowy (doc/docx) o nazwie 
ankieta. W nagłówku dokumentu umieść swój numer PESEL. 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, proszę o kontakt ze mną lub z Kierownikiem Biura Projektów. 
 

Pozdrawiam 

Andrzej Polak 
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Dane firmy Fit24 

Fit24 Sp. z o.o.  

ul. Jagiellońska 24 

85-027 Bydgoszcz 

 

tel.:  52 319 21 12 

Fax: 58 319 23 23 

tel. kom.: 505678054 

NIP: 7530012309 

e-mail: biuro@fit24.com.pl 

www.fit24.com.pl 

 

 

Cennik cateringu dietetycznego Fit24 dla firm i konsumentów indywidulanych 

Nazwa diety Cena 
zł/zestaw 

Dieta redukcyjna 58,00 

Dieta bezlaktozowa 69,00 

Dieta bezglutenowa 69,00 

Dieta bezmięsna 78,00 

Dieta wegetariańska 78,00 

Dieta cukrzycowa (dla diabetyka)  69,00 

Dieta dla kobiety ciężarnej 78,00 

Dieta dla kobiety karmiącej 78,00 

Dieta dla alergika 88,00 

Catering składa się z 5 posiłków dziennie (1 zestaw) 

 

W cenie cateringu: 

 doskonale zbilansowane posiłki; 

 ekologiczne opakowania; 

 codzienna dostawa zestawu „pod drzwi” w Bydgoszczy, Toruniu i Ciechocinku; 

 konsultacje z dietetykiem raz w tygodniu. 

 

Warunki zamówienia cateringu: 

 1 dzień cateringu próbnego – 50,00 zł 

 minimalny okres zamówienia cateringu – 1 tydzień 

 możliwość zmiany diety z wyprzedzeniem 3 dni 

 rabat z każdym kolejnym miesiącem korzystania z cateringu – 1% – ( max. 10%) 
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http://www.fit24.com.pl/
https://www.cateringdietetyczny.pl/diety/dieta-redukcyjna/
https://www.cateringdietetyczny.pl/diety/bezlaktozowa/
https://www.cateringdietetyczny.pl/diety/dieta-bezglutenowa/
https://www.cateringdietetyczny.pl/diety/dieta-bez-miesa/
https://www.cateringdietetyczny.pl/diety/wegetarianizm/
https://www.cateringdietetyczny.pl/diety/dieta-przy-cukrzycy/
https://www.cateringdietetyczny.pl/diety/dieta-dla-kobiet-ciezarnych/
https://www.cateringdietetyczny.pl/diety/dieta-dla-kobiet-karmiacych/
https://www.cateringdietetyczny.pl/diety/dieta-eliminacyjna/
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:  

 treść oferty w pliku oferta.ppt/pptx   

 obiekty graficzne i przejścia w ofercie sprzedaży w pliku oferta.ppt/pptx   

 ankieta w pliku ankieta.doc/docx 
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Wypełnia zdający 

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam płytę CD opisaną numerem PESEL
której jakość nagrania została przeze mnie sprawdzona. 

Wypełnia Przewodniczący ZN 

Potwierdzam, że do arkusza egzaminacyjnego dołączona jest płyta CD, opisana numerem PESEL zdającego.

……………………………… 
 Czytelny podpis Przewodniczącego ZN 

 ,

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl


	Pusta strona



