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Uczeń potrafi: 

1) zastosować środki ochrony stosowane podczas obsługi klientów, 

2) obsłużyć urządzenia techniczne zgodnie z instrukcją podczas obsługi klientów, 

3) dokonać analizy przepisów prawa dotyczących sprzedaży towarów, np. artykułów żywnościowych, 

artykułów dla dzieci, 

4) powiadomić odpowiednie służby w przypadku zagrożenia zdrowia i życia, 

5) obsłużyć urządzenia techniczne zgodnie z instrukcją i zasadami bhp podczas obsługi klientów, 

6) dobrać towary do indywidualnych potrzeb klientów, 

7) rozpoznać sposób zachowania różnych typów klientów (np. niezdecydowanych, zdecydowanych, 

nieufnych, cierpliwych, niecierpliwych), 

8) dokonać analizy motywów nabywczych klientów, 

9) rozróżnić czynniki demograficzne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe i psychologiczne 

wpływające na zachowania nabywcze konsumentów, 

10) wyjaśnić, w jaki sposób hierarchia potrzeb wpływa na wybór towarów, 

11) wymienić czynniki mające wpływ na zachowania konsumentów, 

12) wyjaśnić, na czym polega proces podejmowania decyzji o zakupie, 

13) dokonać analizy czynników determinujących lojalność konsumencką, 

14) rozróżnić zachowania klientów zamierzone i niezamierzone w procesie zakupu, 

15) rozróżnić pojęcia: preferencje, przyzwyczajenia, 

16) uzasadnić znaczenie reputacji placówki handlowej w procesie sprzedaży, 

17) wyjaśnić, na czym polega kupowanie oparte na wyborze losowym, 

18) rozpoznać potrzeby klientów na podstawie ich zachowania, 

19) dokonać analizy zachowań i postaw klientów, 

20) poinformować o asortymencie na życzenie klienta, 

21) poinformować klienta o sposobie użytkowania, przechowywania nabywanych towarów, 

22) rozpoznać znaczenie mowy niewerbalnej podczas rozmowy z klientem, 

23) aktywnie słuchać klienta podczas rozmowy sprzedażowej, 

24) odpowiadać na pytania klienta zgodnie z zasadami komunikacji interpersonalnej, 

25) zadawać pytania klientowi w celu dostosowania oferty sprzedaży do jego potrzeb, 

26) prowadzić rozmowę sprzedażową z różnymi typami klientów, 

27) dokonać analizy aktualnie obowiązujących praw konsumenta, 

28) komunikować się z klientem w celu ustalenia formy płatności za nabywane towary, 

29) sporządzić dokumenty potwierdzające sprzedaż (w tym paragon, rachunek, FV), 



30) sporządzić dokumenty potwierdzające zwrot towarów, 

31) zidentyfikować dokumenty sprzedaży wysyłkowej, 

32) dokonać inkasa należności za sprzedany towar w formie gotówkowej i bezgotówkowej, 

33) zapakować towar zgodnie z oczekiwaniami klienta, 

34) dobrać rodzaj opakowania do wielkości i rodzaju towaru, 

35) sklasyfikować rodzaje opakowań stosowanych w handlu, 

36) przyjąć zgłoszenie reklamacyjne zgodnie z zasadami obsługi klienta i aktualnymi przepisami 

prawa, 

37) wypełnić dokument zgłoszenia reklamacyjnego, 

38) ustalić zapotrzebowanie na towary na podstawie analizy potrzeb klientów, 

39) poinformować klienta o sposobach załatwienia reklamacji, 

40) ustalić dostępność towarów wskazanych przez klienta w innych placówkach tej samej firmy, 

41) zamówić towary zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta, 

42) segregować opakowania w przedsiębiorstwie handlowym zgodnie z zasadami i aktualnymi 

przepisami prawa, 

43) podać przykład naruszenia etyki zawodowej podczas obsługi klienta, 

44) zidentyfikować przepisy prawa o ochronie danych, 

45) wyjaśnić pojęcie „tajemnica zawodowa”, 

46) wskazać sytuacje naruszenia zasad obsługi klientów, 

47) wyjaśnić pojęcie: jakość w pracy sprzedawcy, 

48) określić sytuacje wywołujące stres nabywcy i sprzedawcy, 

49) zidentyfikować przyczyny sytuacji stresowych przy obsłudze klientów, 

50) zaprezentować sposoby radzenia sobie ze stresem występującym w pracy sprzedawcy, 

51) dokonać analizy kompetencji personalnych i zawodowych potrzebnych do pracy z ludźmi w 

sprzedaży towarów i usług, 

52) określić kompetencje zawodowe sprzedawcy, 

53) dokonać samoanalizy własnych kompetencji społecznych przydatnych do pracy w sprzedaży 

bezpośredniej, 

54) prezentować argumenty i dowody na ich poparcie w procesie negocjacji, 

55) zinterpretować mowę ciała klienta podczas negocjacji, 

56) wymienić bariery w komunikacji w procesie negocjacji, 

57) dobrać sposób pokonania barier w komunikacji podczas negocjacji, 

58) podać przykłady propozycji wprowadzenia pozytywnych zmian w obsłudze klientów, 

59) ustalić kompetencje społeczne potrzebne w pracy sprzedawcy na podstawie analizy przypadków, 

60) formułować cele negocjacji w sprzedaży towarów, 

61) zadawać pytania stronie przeciwnej adekwatne do prezentowanych argumentów 
 

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:  

 spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą, a poza tym:   

posiada wiadomości wykraczające poza podręcznik przedmiotowy,  

  opanował wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania  



  opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach 

edukacyjnych (100%) 

  swobodnie operuje wiedzą pochodzącą z różnych źródeł informacji, 

  samodzielnie wykorzystuje wiadomości w sytuacjach nietypowych i problemowych, 

  prezentuje zdobytą wiedzę wzorowym językiem ojczystym, używając zwrotów z 

zakresu pojęć towaroznawczych 

  wykazuje się systematycznością w pracy uczniowskiej lekcyjnej i domowej, 

  bierze udział w konkursach szkolnych i przedmiotowych, 

  potrafi doskonale zaplanować i zorganizować swoją pracę 

  biegle stosuje terminologię właściwą dla przedmiotu 

  wykazuje się bardzo dużą aktywnością na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych 

 

 

 

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeo, który:  

  opanował wiadomości i umiejętności zawodowe w stopniu gwarantującym wysoki 
 poziom kwalifikacji zawodowych (>= 90 %),  samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i 
praktyczne związane z przedmiotem, 

  sprawnie posługuje się terminologią właściwą dla przedmiotu, 

  potrafi samodzielnie interpretowad poznany materiał nauczania, 

  potrafi dokonad analizy problemu, 

  potrafi rozwiązywad zadania nietypowe związane z przedmiotem, 

  wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania zadao praktycznych, 

  jest aktywny na lekcjach, 

  wykonuje prace w sposób estetyczny, 

  pracuje systematycznie w pracy lekcyjnej i domowej, 

  stosuje się do zasad bhp właściwych w zawodzie.  
 
 
 

Ocenę dobrą(4) otrzymuje uczeo, który:   

  opanował wiadomości i umiejętności właściwe dla zawodu w stopniu pozwalającym na 
skuteczne wykonywanie zawodu (>= 75 %), braki, jakie posiada pozwalają na wykonywanie 
czynności zawodowych, 

  ma nieznaczne braki w opanowaniu materiału nauczania i poznanych treści nauczania, 

  samodzielnie rozwiązuje zadania o pewnym stopniu trudności przy inspiracji nauczyciela, 

  potrafi stosowad poznane procedury do wykonania zadania praktycznego 

  potrafi poprawid wskazany przez nauczyciela błąd w wykonywanym zadaniu, 

  dobrze posługuje się podstawową terminologią przedmiotową, 

  potrafi samodzielnie rozwiązad typowy problem teoretyczny i praktyczny, 

  potrafi prawidłowo interpretowad teksty , 

  prezentuje zdobytą wiedzę z drobnymi usterkami, 

  ma sporadyczne odstępstwa od systematycznej pracy i aktywności na lekcji 
 
 
 
 



Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeo, który:   

  opanował podstawowe wiadomości i umiejętności zawodowe w zakresie pozwalającym 
 na rozwiązywanie w stopniu dostatecznym problemów i zadao w danym zawodzie 
przedmiocie (>= 50%),   

 zna podstawowe pojęcia,  zasady i prawa właściwe dla danego przedmiotu, 

  przedstawia zdobytą wiedzę z dużymi błędami i usterkami,  

 przy pomocy nauczyciela potrafi określid nieprawidłowości w rozwiązaniu i poprawid błędy,  

 posługuje się terminologią fachową z błędami, 

 wykonane prace zawierają błędy, które pozwalają po wprowadzeniu poprawek na 
prawidłowe rozwiązanie problemu 

 jest mało aktywny na zajęciach lekcyjnych i wykazuje odstępstwa od systematycznej pracy,   

 wypowiada się sporadycznie formie wypowiedzi kilku i jednozdaniowych na określony 
temat.  
Ocenę dopuszczającą(2) otrzymuje uczeo, który: 

  opanował wiedzę w stopniu elementarnym niezbędną i konieczną z punktu widzenia 
realizacji celów przedmiotu i nieodzowną w toku dalszego kształcenia wiadomości i 
umiejętności w zakresie pozwalającym na rozwiązywanie problemów i zadao w danym 
zawodzie (>= 30%) z pomocą nauczyciela,  

  braki w wiadomościach i umiejętnościach pozwalają na wykonywanie podstawowych 
 czynności zawodowych,   

 stosuje nabyte wiadomości i treści programowe przy bardzo dużej pomocy nauczyciela, 

  przedstawia zdobytą wiedzę językiem ojczystym z licznymi i częstymi błędami i 
usterkami(merytoryczne i językowe), 

 przeważnie nie wykazuje aktywności na lekcjach wypowiada się  sporadycznie 
motywowany do odpowiedzi przez nauczyciela 

 wykazuje bardzo częste odstępstwa od systematycznej pracy na lekcjach i w domu 

 ma podstawowe braki w opanowaniu i znajomości materiału nauczania z roku bieżącego 

 jednak braki, jakie wykazuje pozwalają na kontynuowanie kształcenia zawodowego. 
 
 

Ocenę niedostateczną (1)otrzymuje uczeo, który: 

  nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych przez podstawę programową  
 kształcenia w przedmiocie w zakresie pozwalającym na wykonywanie zawodu,   

  nie pracuje systematycznie, opuszcza zajęcia, 

  wykazuje całkowitą biernośd i brak zaangażowania na zajęciach lekcyjnych 

   nie  potrafi rozwiązad podstawowego, typowego problemu nawet przy pomocy 
 nauczyciela,  nie zna elementarnych pojęd, terminów właściwych dla przedmiotu,  

  nie wykazuje zainteresowania nauką, 

  nie podejmuje prób rozwiązania zadania nawet przy pomocy nauczyciela 

  braki, jakie wykazuje nie pozwalają na dalsze kształcenie zawodowe 
 


