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Uczeń potrafi: 

1) organizować stanowisko pracy sprzedaży zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, 

2) przestrzegać zasad bezpiecznej obsługi urządzeń stosowanych przy organizowaniu sprzedaży, 

3) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 

środowiska przy wykonywaniu zadań zawodowych, 

4) rozpoznać znaki informacyjne dotyczące postępowania w razie pożaru w przedsiębiorstwie, 

5) scharakteryzować formy i techniki sprzedaży powszechnie stosowane w handlu, 

6) obsłużyć urządzenia techniczne zgodnie z instrukcją podczas wykonywania prac związanych z 

organizowaniem sprzedaży towarów, 

7) wyjaśnić znaczenie zapasów dla przedsiębiorstwa handlowego, 

8) obliczyć wielkość zapasów na podstawie otrzymanych danych, 

9) ustalić optymalną wielkość zapasów dla określonego przedsiębiorstwa handlowego, 

10) wykonywać czynności zawodowe dotyczące zamawiania towarów w przedsiębiorstwie 

handlowym, 

11) scharakteryzować działania związane z przyjmowaniem i dokumentowaniem dostaw towarów, 

12) scharakteryzować metody ilościowej i jakościowej kontroli towarów stosowane przy odbiorze 

towarów, 

13) obsłużyć urządzenia techniczne wspomagające przyjmowanie dostaw,  

14) scharakteryzować rodzaje magazynów według różnych kryteriów, 

15) obsłużyć urządzenia techniczne stosowane w magazynie,  

16) dobrać warunki magazynowania zapewniające zachowanie właściwości i jakości towaru, 

17) wyjaśnić zasady rozmieszczania towarów w magazynie,  

18) scharakteryzować gospodarkę opakowaniami w przedsiębiorstwie handlowym, 

19) wyjaśnić zasady oznaczania towarów przeznaczonych do sprzedaży (np.: metki cenowe, 

wywieszki cenowe, kody kreskowe itp.), 

20) obliczyć cenę towaru z uwzględnieniem podatku VAT, marży, rabatu lub upustu, 

21) scharakteryzować stosowane w handlu sposoby zabezpieczenia towarów przed uszkodzeniem, 

zniszczeniem lub kradzieżą, 

22) scharakteryzować podstawowe narzędzia marketingu: produkt, cena, dystrybucja, promocja, 

23) wyjaśnić znaczenie marketingu w procesie sprzedaży, 

24) obsłużyć urządzenia techniczne stosowane przy przygotowaniu towarów do sprzedaży, 

25) wyjaśnić znaczenie odpowiedzialności materialnej w pracy sprzedawcy, 

26) przeprowadzić inwentaryzację towarów metodą spisu z natury. 



 

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 
 


