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

kryteriów weryfikacji i efektów kształcenia ujętych w podstawie programowej.  
  
  
  
  
  

Przedmiot: Pracownia sprzedaży 
Zawód: Technik handlowiec  
Klasa: II  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Wymagania na poszczególne oceny  

Poziom podstawowy  Poziom ponadpodstawowy  

dopuszczający  dostateczny  dobry  bardzo dobry  celujący  

I. Urządzenia techniczne i systemy informatyczne w placówce handlowej  

 dobiera programy do 
sporządzania dokumentów 
handlowych  

 wymienia przepisy dotyczące 
stosowania programów 
komputerowych  

 wypełnia takie wymagania 
jak na ocenę dopuszczającą a 
ponadto:  

 potrafi obsługiwać system 
sprzedaży zgodnie z 
instrukcją obsługi,  

 potrafi identyfikować 
urządzenia wykorzystywane 
w magazynach np. wózki 
jezdne, podnośniki itp.  

 wypełnia takie wymagania jak 
na ocenę dostateczną a 
ponadto: 
 potrafi stosować urządzenia 

sklepowe wykorzystywane 
przy przechowywaniu 
towarów i sprzedaży 
towarów np. kasa fiskalna, 
chłodnie, metkownice itp.  

  

 wypełnia takie wymagania 
jak na ocenę dobrą a 
ponadto: 

 potrafi zaprogramować proste 
urządzenia wykorzystywane 
przy przechowywaniu i 
sprzedaży towarów  

  

 wypełnia takie wymagania 
jak na ocenę bardzo dobrą a 
ponadto:  

 biegle posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
używając terminologii 
fachowej, oraz proponuje 
rozwiązania nietypowe,  

II. Klasyfikacja towarów  

 potrafi posługiwać się 
podstawowymi pojęciami z 
zakresu towaroznawstwa,  

 wyjaśnić znaczenie PKWiU 
w obrocie handlowym,  

 potrafi kwalifikować towary 
do odpowiedniej grupy 
asortymentowej,  

 potrafi ustalić rezerwowy i 
minimalny poziom zapasów  

 potrafi złożyć zamówienie u 
dostawcy za pośrednictwem 
różnych sposobów 
komunikacji  

 ustala różnice pomiędzy 
towarem zamówionym a 
dostarczonym  

 wypełnia takie wymagania 
jak na ocenę dopuszczającą a 
ponadto:  

 potrafi rozpoznać na 
podstawie charakterystyki 
towaroznawczej wybrane 
grupy towarowe 
(żywnościowe i 
nieżywnościowe)  

 określa rodzaje 
asortymentów.  

 potrafi przygotować dane do 
złożenia zamówienia u 
dostawcy towarów  

 przeprowadza odbiór 
ilościowy i jakościowy 
towarów w przedsiębiorstwie 

 wypełnia takie wymagania 
jak na ocenę dostateczną a 
ponadto: 

 wyjaśnia zasady tworzenia 
asortymentu towarowego  

 potrafi opracować kryteria 
wyboru dostawców towarów  

 potrafi dokonać wyboru 
dostawców zgodnie z 
obowiązującą procedurą  

 potrafi opracować kryteria 
wyboru sposobu zamawiania 
towarów  

 potrafi opracować algorytm 
postępowania przy odbiorze 
ilościowym i jakościowym 
towarów  

 wypełnia takie wymagania 
jak na ocenę dobrą a 
ponadto: 

 potrafi opisać zasady 
gospodarki opakowaniami w 
przedsiębiorstwie 
handlowym  

 potrafi nadzorować prace 
związane z ilościowym i 
jakościowym odbiorem 
towarów  

 określa sposoby 
postępowania z towarem 
niepełnowartościowym  

 potrafi opracować procedurę 
przechowywania, 
magazynowania, 

 wypełnia takie wymagania 
jak na ocenę bardzo dobrą a 
ponadto:  

 posiada dodatkową wiedzę 
znacznie wykraczającą poza 
program nauczania, 
samodzielnie i twórczo 
rozwija swoje 
zainteresowania,  

 biegle posługuje się 
zdobytymi wiadomościami 
używając terminologii 
fachowej, oraz proponuje 
rozwiązania nietypowe, 

 



 potrafi przechowywać towary 
zgodnie z informacjami 
zamieszczonymi na 
opakowaniach towarów  

 wymienia zasady gospodarki 
magazynowej towarów  

 określa metody badania 
poziomu zapasów  

handlowym  
 określa warunki racjonalnego 

przechowywania i 
magazynowania towarów i 
wyrobów  

 

 potrafi dobrać infrastrukturę 
magazynową do rodzaju 
przechowywanych towarów 

 dobiera systemy 
zabezpieczające magazyny i 
towary przed kradzieżą, 
zaginięciem i zniszczeniem  

transportowania towarów  
 potrafi zinterpretować 

obliczone wskaźniki 
magazynowe  

  

 


