
 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu 
 

                                 Sprzedaż internetowa 
 

Klasa II , III – SPRZEDAWCA (522301) Kwalifikacja HAN.01 
                                         Nauczyciel – Andrzej Malka 
 
      Uczeń potrafi: 

1) organizować zaopatrzenie i przyjmować dostawy towarów,  

2) przygotować ofertę sprzedaży internetowej (oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.), 

3) przygotowywać towary do sprzedaży internetowej, 

4) sprawdzać towar pod względem ilościowym i jakościowym, 

5) informować nabywcę o walorach sprzedawanych towarów przez internet, 

6) realizować zamówienia składane przez nabywców online, 

7) zawierać transakcje sprzedaży na odległość, 

8) sporządzać dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów, 

9) informować klienta o warunkach dostawy, 

10) inkasować należności za sprzedane produkty w formach bezgotówkowych, 

11) kontrolować i nadzorować realizację zamówień składanych przez nabywców internetowych,  

12) rozpatrywać reklamacje towarów zakupionych przez internet, 

13) dbać o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, 

14) zabezpieczać punkt sprzedaży przed włamaniem, kradzieżą itp. 

                     
 

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 
 


