Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół
Ekonomicznych w Kaliszu

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (kształcenie zawodowe).

Przedmiot: Prawo i etyka w reklamie
Klasa:

I - II

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O PRAWIE
Ocena dopuszczająca:

Ocena dostateczna:

Ocena dobra:

 Odróżnianie normy prawnej od

 Znajomość podstawowych pojęć

 Umiejętne operowanie

innych norm postępowania.

prawnych i ich zastosowanie.

 Rozumienie zależności
pomiędzy państwem a prawem.
 Znajomość najważniejszych
gałęzi prawnych.
 Operowanie pojęciem wykładni
prawa.
 Znajomość Konstytucji, jako
najważniejszego źródła prawa.
 Umiejętność wyszczególnienia:
- podstawowych wolności

 Rozpoznawanie elementów normy
prawnej i stosunku prawnego.
 Poznanie podstawowych paremii
prawnych.
 Rozumienie istoty wykładni prawa.
 Umiejętność korzystania ze źródeł prawa.
 Wskazanie międzynarodowych,
europejskich i krajowych organów
chroniących praw człowieka.
 Poznanie:

i praw człowieka

- zasad funkcjonowania państwa

- organów władzy

- zasad funkcjonowania organów

ustawodawczej

wymiaru sprawiedliwości oraz organów

i wykonawczej.

ochrony prawnej

 Poznanie:
- struktury wymiaru
sprawiedliwości
- trybu uchwalania źródeł
prawa

- sposobu promulgacji aktów prawnych.

pojęciami prawnymi.
 Określanie charakteru norm
prawnych na konkretnych
przykładach.
 Analizowanie rodzajów zdarzeń
prawnych.
 Charakteryzowanie
poszczególnych kodeksów.
 Znajomość istoty praw
podmiotowych.
 Rozumienie zasadności
trójpodziału władzy w Polsce.
 Znajomość funkcji organów
chroniących praw człowieka.
 Znajomość możliwych
sposobów postępowania przy
uchwalaniu ustawy.
 Rozpoznanie aktów prawnych
wg ich hierarchii.
 Charakterystyka źródeł prawa

Ocena bardzo dobra:
 Wykorzystanie języka prawnego
w omawianej tematyce.
 Interpretowanie wybranych
przepisów prawa.
 Rozróżnianie stosunków prawnych
wśród innych stosunków
społecznych.

Ocena celująca
 Sprawne poruszanie się
w omawianych zagadnieniach
bogatym słownictwem
prawnym.
 Sklasyfikowanie rodzaju norm
i przepisów prawnych
 Bezbłędne określanie budowy

 Znajomość etapów stosowania prawa.

norm prawnych na wybranych

 Charakterystyka wybranych praw

przykładach.

człowieka.
 Wskazywanie związków źródeł prawa
z systemem organów państwowych.
 Analizowanie procesu legislacyjnego
na przykładzie ustawy.
 Zastosowanie wykładni prawa
w praktyce.
 Wyszukiwanie aktów normatywnych
w dziennikach promulgacyjnych.

 Rozróżnianie norm prawa
materialnego i norm prawa
formalnego, publicznego,
 prywatnego, prawa
zwyczajowego, naturalnego
oraz stanowionego.
 Uzasadnienie konieczności
funkcjonowania państwa
praworządnego.
 Prezentowanie rodzajów
wykładni prawa i określanie ich
znaczenia w życiu

powszechnie obowiązującego,

gospodarczym, społecznym

miejscowego i unijnego.

i politycznym.

 Umiejętność wyszczególnienia

 Wyszukiwanie na stronach

źródeł prawa powszechnie

www. informacji dotyczących

obowiązującego, miejscowego

łamania praw człowieka

i unijnego.

w świecie oraz ich interpretacja
na bazie przepisów prawa.
 Uzasadnianie potrzeby
funkcjonowania organów
władzy, wymiaru
sprawiedliwości i ochrony
prawnej ze znajomością
reformy sądownictwa.
 Doskonała znajomość źródeł
prawa z uwzględnieniem zasad
ich promulgacji oraz
wykorzystaniem w praktyce.

PRAWO CYWILNE
 Znajomość:
- podstawowych źródeł prawa
cywilnego
- instytucji własności

 Podawanie przykładów osób fizycznych
i prawnych.
 Znajomość zakresu zdolności do
czynności prawnych.

podstawowych umów

 Rozumienie istoty osobowości prawnej.

cywilnoprawnych

 Określanie rodzajów form i przesłanek

- istoty dziedziczenia.
 Odróżnianie osoby fizycznej od
osoby prawnej.

ważności czynności prawnych.
 Ocena skuteczności określonej czynności
prawnej.
 Znajomość podstawowych uprawnień

 Wskazywanie cech
różnicujących osobę fizyczną

fizyczną i prawną oraz ich zdolności

i prawną oraz ich zdolności

w świetle prawa.

w świetle prawa.
 Sprawne operowanie pojęciami
„osoba fizyczna”, „osoba
prawna”.
 Podawanie na przykładach
zakresu zdolności do czynności
prawnych.

właściciela rzeczy.
 Rozumienie pojęcia zdolności

 Umiejętność rozpoznawania źródeł

 Omawianie cech różnicujących osobę

 Podawanie przykładów

 Analiza skutków prawnych
niezachowania należnej formy
czynności prawnych.
 Obliczanie terminów w prawie
cywilnym, w tym terminów
przedawnienia roszczeń.
 Rozumienie znaczenia prokury

 Ustalanie sytuacji prawnej
osoby fizycznej i prawnej.
 Rozumienie roli prawa
cywilnego w gospodarce samodzielna analiza.
 Umiejętność samodzielnego
sporządzania poszczególnych
rodzajów pełnomocnictwa.
 Sprawne posługiwanie się
kodeksem cywilnym

w odniesieniu do konkretnych

w wybranym zakresie

przykładów.

tematycznym.

prawnej, zdolności do
czynności prawnych oraz
osobowości prawnej.
 Ocena ważności czynności
prawnej.
 Rozróżnianie

zobowiązań.
 Rozróżnianie:
- umów cywilno-prawnych

podmiotów posiadających
osobowość prawną.
 Rozumienie:

 Umiejętność rozpoznawania

 Samodzielne formułowanie

atrybutów własności i innych praw

skargi windykacyjnej

rzeczowych.

i negatoryjnej.

 Znajomość różnorodności

 Analizowanie

- sposobów dziedziczenia ustawowego

- skutków prawnych

i testamentowego

niezachowania właściwej formy

zabezpieczenia wykonania

odpowiedzialności cywilno-

czynności prawnej

zobowiązań.

prawnej.

 Sporządzenie pełnomocnictwa ogólnego.

przedstawicielstwa ustawowego

-istoty umocowań na

i pełnomocnictwa.

wybranych przykładach.

 Poprawne sporządzanie umów
cywilno-prawnych.
 Rozumienie istoty rękojmi

 Rozpoznawanie rodzajów
i zakresu poszczególnych praw
rzeczowych.
 Poznanie skutków prawnych
niewykonania zobowiązania.
 Znajomość zasad udziałów
w podziale masy spadkowej.
 Interpretacja wybranych
przepisów kodeksu cywilnego.
 Powoływanie się na
odpowiednie przepisy prawa

i gwarancji.
 Powołanie się na odpowiedni przepis
prawa unieważniający testament.

 Wypełnianie wniosku
o stwierdzenie zasiedzenia
własności.
 Wyszukiwanie w mediach
interesujących informacji na
temat omawianej gałęzi
prawnej.
 Korygowanie błędnie
zawartych umów cywilnoprawnych.
 Sprawne obliczanie udziału w
masie spadkowej w przypadku
dziedziczenia ustawowego.
 Samodzielne rozszerzanie

w sytuacjach przedstawianych

słowniczka pojęć prawnych

przez nauczyciela.

i pochodnych o pojęcia
z omawianej gałęzi prawnej.
 Swobodna interpretacja
przepisów prawa.

PRAWO GOSPODARCZE
 Znajomość podstawowych
źródeł prawa gospodarczego
i jego pojęć.
 Rozumienie istoty działalności
gospodarczej.
 Rozróżnianie podmiotów

 Korzystanie z odpowiednich źródeł
prawa gospodarczego.
 Sprawne operowanie podstawowymi
pojęciami prawa gospodarczego.
 Określenie formy organizacyjno-prawnej
przedsiębiorcy.

 Umiejętność korelacji
wiadomości z zakresu prawa
gospodarczego z przedmiotami
zawodowymi.
 Wyszukiwanie podstaw
prawnych do prowadzenia

gospodarczych pod kątem

 Rozróżnianie spółek prawa handlowego.

działalności gospodarczej

posiadania osobowości prawnej

 Rozumienie potrzeby wprowadzenia

w Polsce.

oraz podstawy prawneJ.

zmian własnościowych w Polsce.

 Znajomość etapów
podejmowania działalności
gospodarczej.
 Sporządzanie prostej umowy

 Wykorzystanie pojęć ekonomicznych
w praktyce prawnej.
 Sprawne odnoszenie się do
konkretnego przepisu prawnego przy
analizie funkcjonowania danego
podmiotu gospodarczego.
 Wyszukiwanie podobieństw i różnic
podmiotów prawa gospodarczego.
 Sporządzanie umowy spółki
kapitałowej.
 Znajomość sposobów ustania bytu
prawnego przedsiębiorcy.

 Założenie własnej firmy symulacja.
 Sporządzanie dokumentacji
rejestracyjnej przedsiębiorcy.
 Znajomość procedury podjęcia
działalności gospodarczej przez
przedsiębiorcę zagranicznego
 Powoływanie organów
wybranej spółki kapitałowej
w warunkach symulowanych.
 Rozumienie potrzeby
wprowadzenia prawa

spółki osobowej.

 Wyszukiwanie podstaw prawnych

 Rozumienie potrzeby

przekształceń własnościowych

z odniesieniem do

w Polsce.

odpowiedniego źródła

ograniczenia swobody
podejmowania działalności
gospodarczej.

antymonopolowego

prawnego.
 Śledzenie przepisów prawa
gospodarczego i samodzielne
sygnalizowanie zmian w nim
następujących na bazie
aktualnych periodyków
o tematyce prawnej.

PRAWOPRACY
 Znajomość podstawowych
źródeł prawa pracy.
 Rozumienie istoty:

 Rozróżnianie umów o pracę.
 Znajomość:

 Rozróżnianie rodzajów
stosunku pracy.

- podstawowych elementów umowy

 Sporządzanie umowy o pracę.

- stosunku pracy

o pracę

 Obliczanie:

- umowy o pracę

- terminów wypowiedzenia

- terminów wypowiedzenia

- ubezpieczeń społecznych

- wymiaru urlopu pracowniczego

- wymiaru urlopu

 Znajomość podstawowych
praw i obowiązków
pracowniczych.

 Rozumienie:
- podstawowych pojęć prawa pracy

wypoczynkowego
 Wskazywanie umowy o pracę

- różnic między umową o pracę a innymi

wśród podanych przez

umowami cywilnoprawnymi.

nauczyciela innych umów.

 Posługiwanie się przepisami Kodeksu
pracy przy pomocy nauczyciela.

 Rozróżnianie rodzajów
ubezpieczeń.
 Powoływanie się na inne źródła
prawa pracy przy omawianym
zagadnieniu.

 Zastosowanie rodzajów stosunku

 Symulacja nawiązania stosunku

pracy i umów o pracę w praktyce.

pracy - prezentowanie się w roli

 Rozumienie postanowień umowy

osoby poszukującej pracę.

o pracę i wpływu na nie przez

 Symulacja rozwiązanie umowy

zainteresowane strony.
 Wskazywanie na różnice prawne
między różnymi formami rozwiązania
umowy o pracę.
 Obliczanie terminów nabycia urlopu

o pracę w różnych formach
- prezentowanie się w roli
pracodawcy.
 Prezentacja samodzielnie
zgromadzonych materiałów

pracowniczego na wybranych

dotyczących instytucji ochrony

przykładach.

pracy.

 Samodzielne wyszukiwanie
podobieństw i różnic między umową
o pracę a innymi umowami
cywilnoprawnymi na bazie
odpowiednich źródeł prawa.
 Wskazanie instytucji wspierające

 Samodzielne sporządzenie
przykładowego świadectwo
pracy.
 Rozumienie procedury
postępowania pracownika

bezrobotnych na lokalnym rynku

w przypadku sporu

pracy.

z pracodawcą (w tym
samodzielne sprecyzowanie
pozwu do sądu pracy).
 Interpretacja norm europejskich
gwarantujących przepływ
pracowników obywateli UE
 Sprawne operowanie pojęciami
prawa pracy i poruszanie się
w gąszczu źródeł tej gałęzi.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 Określenie pojęcia dane
osobowe.
 Wskazanie podstawy prawnej
ochrony praw osobowych.
 Wyszczególnienie rodzajów
danych osobowych.

 Znajomość instytucji i obowiązków
administratora danych osobowych.
 Podawanie przykładów danych
osobowych.
 Znajomość celu przetwarzania danych
osobowych.
 Znajomość możliwości przekazywania
danych osobowych za granicę.

 Podawanie przykładów danych
szczególnie chronionych.
 Uzasadnianie potrzeby ochrony
danych szczególnie
chronionych.
 Znajomość procedury
przetwarzania danych
osobowych.

 Uzasadnianie potrzeby
zabezpieczania danych osobowych.
 Omówienie funkcji pełnionych przez
administratora danych osobowych.
 Charakterystyka podmiotów

 Znajomość warunków
dopuszczających
przekazywanie danych
osobowych za granicę.
 Samodzielnie wyszukiwanie,

pełniących funkcję administratora

powoływanie się oraz

danych osobowych.

interpretowanie odpowiednich

 Omówienie przesłanek
dopuszczających przetwarzanie
danych osobowych.
 Wskazanie podmiotów nadzorujących

przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych.
 Prezentacja wyszukanych na
stronach www. materiałów

zasad ochrony przetwarzania danych

z zakresu ochrony danych

osobowych.

osobowych.
 Podawanie przykładów
z lokalnego rynku związanych
z ochroną danych osobowych.

PRAWA AUTORSKIE
 Rozumienie pojęcia własności
intelektualnej.
 Wskazanie podstawy prawnej
dla własności intelektualnej.

 Wyszczególnienie praw autorskich
osobistych i majątkowych.
 Odróżnianie praw autorskich od praw
pokrewnych i praw własności
przemysłowej.
 Odszukanie właściwych przepisów prawa
dla ochrony własności intelektualnej.

 Podawanie przykładów na

 Interpretacja i wykorzystanie

 Znajomość procedury

prawa autorskie, pokrewne

przepisów prawa dotyczących

roszczeniowej w przypadku

i prawa własności

naruszenia praw autorskich

naruszenia praw autorskich.

przemysłowej.

i praw własności przemysłowej.

 Znajomość przepisów prawa
dotyczących naruszenia praw
autorskich, pokrewnych
i praw własności przemysłowej.
 Orientacja w uzyskaniu prawa
własności przemysłowej.

 Znajomość instytucji udzielających
prawa własności przemysłowej.
 Podawanie przykładów na nabycie

 Znajomość procedury
udzielenia prawa własności
przemysłowej.
 Interpretacja przepisów prawa

prawa własności intelektualnej na

związanych z własnością

rynku lokalnym.

intelektualną.

PRAWO PODATKOWE
 Wyjaśnienie pojęcia:
- prawo podatkowe
- podatek
 Wskazanie podstawy prawnej
dla prawa podatkowego.
 Wyszczególnienie cech
podatku.

 Klasyfikacja podatków.
 Znajomość pojęć:
- podatnik, płatnik i inkasent
 Odróżnienie obowiązku od zobowiązania
podatkowego.
 Określenie instancyjności organów
podatkowych.

 Wskazanie podstawy prawnej
dla określonych podatków.

 Znajomość powiązań prawa

 Rozumienie potrzeby

podatkowego z innymi gałęziami

nowelizowania prawa

 Objaśnienie cech podatku.

prawa z odniesieniem się do

podatkowego w świetle

 Wyszczególnienie różnych

odpowiednich źródeł prawa.

przekształceń gospodarczych.

form opodatkowania
przedsiębiorców.
 Wskazanie różnic pomiędzy
płatnikiem a podatnikiem.

 Umiejętność odnoszenia się w
zakresie prawa podatkowego do
kompetencji odpowiednich organów
administracyjnych.
 Interpretacja przepisów prawa dla
odpowiedniego podatku.
 Wyjaśnienie różnic między różnymi
sposobami opodatkowania dochodu.

 Interpretacja kompetencji
organów podatkowych.
 Znajomość sposobów
przekształcenia się obowiązku
podatkowego w zobowiązanie
podatkowe.
 Wyjaśnienie zasady
dwuinstancyjności
w postępowaniu podatkowym.

PRAWO UBEZPIECZENIOWE
 Wyjaśnienie pojęcia
ubezpieczenie ze wskazaniem
odpowiedniej dla rodzaju
ubezpieczenia podstawy
prawnej.
 Wskazanie różnych źródeł
prawa ubezpieczeniowego.
 Podanie definicji działalność
ubezpieczeniowa.

 Klasyfikacja ubezpieczeń.
 Wyjaśnienie poszczególnych cech
składających się na termin działalność
ubezpieczeniowa.
 Znajomość terminu: ochrona osoby
ubezpieczeniowej.

 Znajomość powiązania prawa

 Wyjaśnienie powiązania między

 Wyjaśnienie procedury

ubezpieczeniowego z prawem

prawem ubezpieczeniowym a prawem

prowadzenia działalności

cywilnym.

cywilnym.

ubezpieczeniowej.

 Odróżnienie agenta od brokera
ubezpieczeniowego.
 Rozumienie istoty różnych
ubezpieczeń.
 Znajomość i korzystanie ze

 Objaśnienie różnic między różnymi
ubezpieczeniami.
 Wskazanie instytucji chroniących
interesów osoby ubezpieczonej.
 Charakterystyka ubezpieczeń

 Sporządzenie umowy
ubezpieczeniowej przez
symulowanego agenta
ubezpieczeniowego.
 Rozpoznanie działalności

źródeł prawa

osobowych i majątkowych na

ubezpieczeniowej w miejscu

ubezpieczeniowego.

dowolnym przykładzie.

zamieszkania.

 Rozumienie istoty

 Samodzielna interpretacja

Ubezpieczeniowego Funduszu

przepisów prawa z zakresu

Gwarancyjnego.

ubezpieczeń.

ETYKA ZAWODOWA W REKLAMIE
 Znajomość ogólnych podstaw
prawnych dla reklamy.
 Definiowanie pojęcia przekaz
handlowy oraz podstawowych
terminów ustawy o świadczeniu
usług elektronicznych..
 Wyszczególnienie ogólnych
postanowień kodeksu etyki
reklamy.
 Definiowanie kosztów reklamy
i reprezentacji.

 Znajomość katalogu podstawowych
pojęć związanych z reklamą.
 Wskazanie organu państwowego
właściwego w sprawach reklamy.
 Znajomość zasad reklamowania w prasie,
TV i radio.
 Wyszczególnienie podstawowych zasad
kodeksu etyki reklamy.
 Znajomość zakresu kodeksu etyki
reklamy ustanawiającego normy etyczne
dla reklamodawców.
 Znajomość przedmiotu regulacji prawnej
oraz definiowanie pojęć czynów
nieuczciwej konkurencji.
 Znajomość przedmiotu oraz podmiotem



Określanie zakresu regulacji
prawnych ustaw dotyczących
reklamy.

Radiofonii i Telewizji.
 Uzasadnienie zakazu nadawania

 Interpretacja podstawowych
terminów Ustawy o radiofonii i

niektórych przekazów handlowych.
 Określenie rodzaju odpowiedzialności

telewizji.
 Omówienie zagrożeń
wynikających z zamieszczania
przekazów reklamowych drogą
elektroniczną.
 Wyszczególnienie elementów
kosztów reklamy
i reprezentacji.
 Interpretacja przepisów
Kodeksu Etyki Reklamy

regulacji Ustawy o ochronie konkurencji

promujących etyczne działania

i konsumentów oraz wskazuje na

w dziedzinie reklamy.

właściwy do tego organ.

 Znajomość zadań Krajowej Rady



 Wskazanie i interpretacja
odpowiednie przepisy ustawy
dotyczących nadawania reklam
w prasie, TV oraz radio.
 Wyjaśnienie prawnych

cywilnej i karnej za dokonanie czynu

aspektów reklamy skierowanej

nieuczciwej konkurencji.

do dzieci i młodzieży, podanie

Interpretacja przepisów kodeksu
etyki reklamy obejmujących jego
zasady podstawowe.

 Wyjaśnienie regulacji prawnych

praktycznych przykładów, które
mieszczą się w uregulowaniach
prawnych w tym zakresie.
 Interpretacja przepisów

wynikających z kodeksu cywilnego i

kodeksu etyki reklamy

prawa autorskiego dotyczących

zawierających treści reklamy

reklamy.

dotyczącej informacji

 Omówienie zadań organu
czuwającego nad ochroną zbiorowych
interesów konsumentów
i prawidłowym funkcjonowaniem
konkurencji.

ekologicznych, sponsoringu,
marketingu bezpośredniego
oraz promocji sprzedaży.
 Uzasadnienie konieczności
stosowania zasad kodeksu etyki
reklamy do reklam
różnorodnych produktów.
 Omówienie sposobów
przeciwdziałania nieuczciwym
praktykom rynkowym ze
wskazaniem rodzaju
odpowiedzialności.

