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PROGRAM NAUCZANIA 

w zawodzie 

SPRZEDAWCA  

522301 

 

 

Symbol cyfrowy:  522301 

Nr programu:  522301/CKZ/WODiDZ/Ś-CA/2017  

Typ programu:  kurs dokształcania w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 

Rodzaj programy: liniowy             

Autorzy programu:   
mgr inż. Bogumiła Kosut    
mgr inż. Violetta Kuklińska-Woźny 
mgr inż. Katarzyna Michalak  - CKZ Świdnica 
mgr Adam Stefański 
 

 
Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2017r. 
 
 
Opracowano w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania  Doskonalenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Świdnicy zgodnie z: 
 

 rozporządzenia MEN z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 
(Dz.U. 2017 r. poz. 622) 

 

 rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 
szkół (Dz.U. 2017 r. poz. 703) 
 

 rozporządzenia MEN z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach 
(Dz.U. 2017 poz. 860)  

 

 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000860
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SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 

 
Typ szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA) 

Zawód: SPRZEDAWCA 

Symbol: 522301  

Obszar kształcenia: ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (AU) 

Podbudowa programowa: GIMNAZJUM, SZKOŁA PODSTAWOWA 

Kwalifikacje: 

PROWADZENIE SPRZEDAŻY (AU.20.)  

 

L.P. PRZEDMIOT 

KLASA - STOPIEŃ 

OGÓŁEM I II III 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. TOWAROZNAWSTWO 12 48 8 32 - - 80 

2. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 22 88 8 32 - - 120 

3. OBSŁUGA KLIENTÓW - - 12 48 26 104 152 

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -  - 3 12 - -  12 

5. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -  - -  - 8 32 32 

6. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - -  12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 
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1. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, 
wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane 
zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki 
opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, 
mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie 
poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym 
doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów 
edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia 
poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość 
sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, 
stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, 
możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się 
przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach 
poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 

2. INFORMACJE O ZAWODZIE SPRZEDAWCA 

Sprzedawca 522301 to zawód przypisany do obszaru kształcenia administracyjno-usługowego; III poziom PRK dla 
kwalifikacji pełnej; AU.20. Prowadzenie sprzedaży; 3 poziom PRK dla kwalifikacji AU.20.  (cząstkowej). 

Sprzedawca sprzedaje towary oferowane w punktach sprzedaży detalicznej (sklepach, hipermarketach), 
drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio  
(w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji), organizuje zaopatrzenie  
i przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzanie towarów pod względem ilościowym i jakościowym, uiszczanie należności 
za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie, 
informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje 
zamówieni składane przez nabywców (demonstruje, waży, mierzy, paczkuje), inkasuje należności za sprzedane 
produkty, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje 
zamówienia na towary w hurtowniach, współpracuje w przygotowywaniu oferty sprzedaży (oferty towarowe, cenniki, 
katalogi itp.), współpracuje w badaniu sytuacji rynkowej i określaniu potrzeb rynku, informuje o warunkach sprzedaży 
(stosowane upusty), zawiera transakcje sprzedaży, sporządza faktury za towary, przestrzega warunków sanitarnych 
sprzedaży, zabezpiecza punkt sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp. 

Handel należy do tej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Sprzedawcy należą do grupy poszukiwanych 
pracowników. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych sprzedawców, których zaangażowanie przyczyni się do 
podniesienia obrotów firmy handlowej. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę handlową. 

3. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących 
zadań zawodowych: 

1) przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży; 

2) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży. 
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4. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie sprzedawca:  

 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS);  

 efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące 
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.j); 

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: AU.20. Prowadzenie sprzedaży. 

1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

(BHP). Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Uczeń: 

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska 
i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska 
w Polsce; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych; 

5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa 
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; 

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. 

(PDG). Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 

Uczeń: 

1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; 

2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; 

4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; 

5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; 

6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; 

7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; 

9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności 
gospodarczej; 
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10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; 

11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań; 

12) stosuje zasady normalizacji; 

13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. 

(JOZ). Język obcy ukierunkowany zawodowo 

Uczeń: 

1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), 
umożliwiających realizację zadań zawodowych; 

2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, 
w standardowej odmianie języka; 

3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; 

4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku 
pracy; 

5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. 

(KPS). Kompetencje personalne i społeczne 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

4) przewiduje skutki podejmowanych działań; 

5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 

6) jest otwarty na zmiany; 

7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem; 

8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; 

9) przestrzega tajemnicy zawodowej; 

10) negocjuje warunki porozumień; 

11) jest komunikatywny; 

12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów; 

13) współpracuje w zespole. 

2. efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego, stanowiące podbudowę 

do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(AU.j); 

PKZ(AU.j) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: sprzedawca, technik handlowiec, 
technik księgarstwa, technik usług pocztowych i finansowych 

Uczeń: 

1) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa;  

2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów;  

3) przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów;  
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4) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczących przechowywania i konserwacji towarów;  

5) przestrzega zasad odbioru towarów;  

6) rozróżnia rodzaje opakowań towarów;  

7) przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów;  

8) przestrzega zasad gospodarki opakowaniami;  

9) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta;  

10) przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego;  

11) określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy;  

12) sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą;  

13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.  

3. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie sprzedawca 

AU.20. Prowadzenie sprzedaży 

1. Organizowanie sprzedaży 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów; 

2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży; 

3) przestrzega zasad ustalania cen towarów; 

4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży; 

5) stosuje metody i formy prezentacji towarów; 

6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej; 

7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów; 

8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania towarów; 

9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy; 

10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży; 

11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej; 

12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami; 

13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej; 

14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą; 

15) przeprowadza inwentaryzację towarów. 

2. Sprzedaż towarów 

Uczeń: 

1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży; 

2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży; 

3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży; 

4) określa rodzaje zachowań klientów; 

5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej; 
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6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży; 

7) prezentuje ofertę handlową; 

8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży; 

9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych; 

10) zabezpiecza i odprowadza utarg; 

11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru; 

12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy; 

13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów; 

14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT; 

15) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta; 

16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji. 

 

 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 

L.P. PRZEDMIOT 

KLASA - STOPIEŃ 

OGÓŁEM I II III 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. TOWAROZNAWSTWO 12 48 8 32 - - 80 

2. ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 22 88 8 32 - - 120 

3. OBSŁUGA KLIENTÓW - - 12 48 26 104 152 

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY -  - 3 12 - -  12 

5. PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -  - -  - 8 32 32 

6. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - -  12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 
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TOWAROZNAWSTWO 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Asortyment towarowy. 34 - 

- 2 Jakość towarów w handlu. 14 10 

3 Magazynowanie towarów. - 22 

 Razem 48 32 - 

 
 

L.p. Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Asortyment towarowy  

1 
Podstawowe informacje o asortymencie 
towarowym. 

3 

- - 34 

2 
Charakterystyka towaroznawcza 
sprzedawanego asortymentu. 

14 

3 
Odbiór jakościowy towarów przeznaczonych do 
sprzedaży. 

3 

4 Klasyfikacja towarów. 7 

5 Cechy sprzedawanego asortymentu. 4 

6 Opakowania w handlu.  

3 7 Klasyfikacja opakowań. 

8 Funkcje opakowań. 

Jakość towarów w handlu  

9 Normy towarowe oraz normy jakości. 

14 - 

- 24 

10 Kontrola jakości towarów. 

11 Metody badań instrumentalnych. 

12 Zasady pobierania próbek towarów do badań. 

13 Ocena jakości towarów. 

14 Interpretowanie wyników oceny towarów. 

15 Postępowanie z towarem wadliwym. 

- 10 

16 Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. 

17 Zasady pobierania próbek towarów do badania. 

18 Przygotowanie próbek towarów do badań. 

19 
Procesy zachodzące w przechowywanych 
towarach żywnościowych. 

Magazynowanie towarów  

20 
Zasady odbioru ilościowego i jakościowego 
towarów. 

- 

1 

- 22 

21 
Przepisy prawa dotyczące znaków jakości 
towarów. 

1 

22 Znaki jakości towarów. 3 

23 Zasady kontroli wyrywkowej towarów. 3 

24 
Postępowanie wyjaśniające niezgodności 
dostawy i zamówienia. 

2 

25 
Zasady zabezpieczania towarów przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem. 

3 

26 Rodzaje i funkcje magazynów. 

9 

27 Wyposażenie magazynów. 

28 
Zasady przechowywania towarów  
w magazynach. 

29 Zasady transportu towarów. 

30 Rodzaje i funkcje opakowań. 

31 Zasady doboru opakowania do towaru w 



Centrum Kształcenia Zawodowego WODDZ 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 
9 

 

magazynie. 

Razem 48 32 - 80 



Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(AU.j)(1) posługuje się terminologią z zakresu towaroznawstwa: 

 dokonuje interpretacji pojęć: jakość, wartość użytkowa, odbiór jakościowy, norma - zgodnie z obowiązującą 
w przedsiębiorstwach handlowych nomenklaturą; 

 uzasadnia przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu; 

 PKZ(AU.j)(2) klasyfikuje towary według określonych kryteriów: 

 rozróżnia kryteria klasyfikacji towarów według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług; 

 dokonuje analizy klasyfikacji wyrobów i usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU); 

 dokonuje charakterystyki towaroznawczej wybranych grup towarowych (żywnościowych  
i nieżywnościowych); 

 kwalifikuje towar do odpowiedniej grupy asortymentowej; 

 PKZ(AU.j)(3) przestrzega zasad magazynowania, przechowywania i transportu towarów: 

 rozróżnia wskazane urządzenia magazynowe; 

 rozróżnia rodzaje magazynów handlowych i funkcje jakie pełnią; 

 określa czynniki wpływające na jakość wskazanych, przechowywanych towarów w magazynie; 

 określa sposób magazynowania, przechowywania i transportu wskazanego towaru; 

 określa warunki magazynowania dla wybranych grup towarów; 

 dobiera sposób przechowywania do rodzaju wskazanych towarów zapewniający zachowanie ich 
właściwości i jakości; 

 określa warunki transportu dla kilku wskazanych grup towarów; 

 dobiera warunki transportu dla wskazanych grup towarowych; 

 PKZ(AU.j)(4) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości dotyczące przechowywania i konserwacji 
towarów; 

 identyfikuje stosowane w handlu normy towarowe, normy jakości; 

 dokonuje analizy poznanych norm jakości dla wskazanych grup towarów; 

 określa rolę kontroli jakości towarów w działalności handlowej; 

 rozróżnia cechy jakościowe wskazanych towarów zgodnie z przyjętymi kryteriami; 

 charakteryzuje stosowane w handlu metody badań instrumentalnych w odniesieniu do wskazanej grupy 
towarowej; 

 dokonuje analizy obowiązujących przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; 

 określa procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne, które mogą zachodzić w przechowywanych  
w przedsiębiorstwie handlowym towarach żywnościowych; 

 wyjaśnia obowiązujące w handlu procedury postępowania z towarem wadliwym; 

 PKZ(AU.j)(5) przestrzega zasad odbioru towarów: 

 określa zasady odbioru ilościowego i jakościowego towarów stosowanych w handlu; 

 dokonuje szczegółowej analizy przepisów dotyczących jakości wskazanych towarów , w tym HACCP; 

 identyfikuje wskazane znaki jakości stosowane w handlu; 

 dokonuje analizy informacji zawartych na wskazanych opakowaniach zbiorczych zgodnie z zasadami 
przyjętymi w handlu; 

 określa zasady przeprowadzania kontroli wyrywkowej wybranych towarów stosowane w działalności 
handlowej; 

 ustala niezgodności między towarem dostarczonym a zamówionym; 

 opracowuje scenariusz rozmowy wyjaśniającej z dostawcą w przypadku ujawnionych niezgodności 
wskazanych w analizowanym przypadku; 

 dokonuje charakterystyki powszechnie stosowanych w handlu sposobów zabezpieczania towarów przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem, zagarnięciem; 

 PKZ(AU.j)(6) rozróżnia rodzaje opakowań towarów: 

 klasyfikuje opakowania zgodnie z przyjętymi kryteriami; 

 rozróżnia opakowania towarów ze względu na funkcję jaką pełnią; 
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 określa właściwości materiałów zastosowanych na opakowania artykułów żywnościowych zgodnie z polską 
normą; 

 dobiera opakowanie do wyznaczonego towaru; 

 PKZ(AU.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; 

 AU.20.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów  
i przechowywania towarów: 

 pobiera, zgodnie z zasadami próbki wskazanych towarów do oceny organoleptycznej; 

 ocenia jakość wybranych towarów zgodnie z przyjętymi kryteriami; 

 przygotowuje wskazane próbki towarów do badań zgodnie z procedurą; 

 sporządza dokumentację związaną z przekazaniem próbek do badań; 

 dokonuje interpretacji wyników oceny jakości towarów; 

 AU.20.2(1) charakteryzuje asortyment towarów do sprzedaży: 

 dokonuje analizy cech sprzedawanego asortymentu towarów; 

 dobiera asortyment do wybranych grup towarowych; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań: 

 dokonuje analizy i oceny podejmowanych działań; 

 wykazuje się dojrzałością w działaniu;  

 przewiduje skutki niewłaściwych działań na stanowisku pracy; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania: 

 wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania; 

 wymienia swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje niewłaściwego posługiwania się sprzętem na 
stanowisku pracy związanym z kształconym zawodem;  

 wymienia przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 charakteryzuje zestaw umiejętności i kompetencji niezbędnych w wybranym zawodzie; 

 wymienia podstawowe stadia psychospołecznego rozwoju człowieka;  

 wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu 
cywilizacyjnego;  

 analizuje własne kompetencje i planować dalszą ścieżkę rozwoju. 
 
 

ORGANIZACJA I TECHNIKI SPRZEDAŻY 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Dostawy towarów. 42 - 
- 

2 Przygotowanie i sprzedaż towarów. 46 32 

 Razem 88 32 - 

 
 

L.p. Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Dostawy towarów 

1 
Zasady przyjmowania i dokumentowania 
dostaw towarów. 

14 

- - 42 

2 
Rodzaje i zasady sporządzania dokumentów 
dotyczących przyjmowania dostaw towarów. 

3 
Normy towarowe oraz normy jakości związane 
z przechowywaniem i konserwacją towarów. 

4 

4 
Zasady planowania i wyposażenia punktów 
sprzedaży detalicznej 

4 

5 Zaopatrzenie punktów sprzedaży detalicznej 5 

6 Znaki towarowe i znaki jakości. 4 

7 Zasady oznakowania towarów i opakowań. 2 
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8 

Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń 
technicznych stosowanych na stanowisku do 
przyjmowania dostaw i magazynowania 
towarów. 

5 

9 
Racjonalna gospodarka opakowaniami  
w czasie dostaw towarów. 

4 

Przygotowanie i sprzedaż towarów 

10 Struktura handlu. 2 

- - 46 

11 Rodzaje cen, ich elementy i sposoby ustalania. 7 

12 Zasady przygotowania towarów do sprzedaży. 5 

13 Zasady znakowania towarów. 4 

14 
Formy i metody prezentowania cech i walorów 
użytkowych towarów. 

4 

15 
Zasady rozmieszczania towarów w magazynie i 
na sali sprzedażowej. 

9 

16 Ochrona mienia sklepu. 2 

17 Metody i formy prezentowania towarów. 4 

18 Metody i formy sprzedaży towarów. 9 

19 
Rodzaje magazynów ich funkcje i 
wyposażenie. 

- 

6 

- 32 

20 Warunki przechowywania towarów. 4 

21 
Przepisy o odpowiedzialności materialnej 
sprzedawcy. 

5 

22 Ochrona mienia magazynu. 2 

23 
Zasady zabezpieczania towarów przed 
uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą. 

4 

24 Środki transportu wewnętrznego. 5 

25 
Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń 
technicznych stosowanych na stanowisku do 
przygotowywania towarów do sprzedaży. 

6 

Razem 88 32 - 120 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(AU.j)(7) przestrzega zasad pakowania i oznakowania towarów: 

 identyfikuje przepisy określające zasady oznakowania towarów; 

 charakteryzuje zasady oznakowania towarów w handlu; 

 odczytuje wskazane oznakowania towarów i opakowań; 

 PKZ(AU.j)(8) przestrzega zasad gospodarki opakowaniami: 

 identyfikuje zasady racjonalnej gospodarki opakowaniami w organizacji sprzedaży; 

 uzasadnia konieczność przestrzegania racjonalnej gospodarki opakowaniami w trakcie dostaw towarów; 

 PKZ(AU.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań: 

 AU.20.1(1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów; 

 dokonuje analizy zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów powszechnie stosowanych  
w handlu; 

 charakteryzuje zasady przyjmowania dostaw towarów powszechnie stosowanych w handlu; 

 opracowuje algorytm postępowania przy przyjmowaniu dostaw towarów; 

 określa rodzaje dokumentów dotyczących dostaw towarów stosowanych powszechnie  
w przedsiębiorstwach handlowych; 

 kontroluje otrzymane dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym zgodnie z ustalonymi  
w przedsiębiorstwie handlowym zasadami; 

 AU.20.1(2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży: 

 określa, na czym polega odbiór ilościowy i jakościowy towarów zgodnie z praktyką stosowaną  
w przedsiębiorstwach handlowych; 
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 dokonuje interpretacji pojęć: jakość, wartość użytkowa, odbiór jakościowy, norma; 

 identyfikuje przepisy dotyczące jakości, w tym HACCP, stosowane w handlu; 

 wymienia czynniki wpływające na jakość towarów; 

 identyfikuje wskazane znaki jakości stosowane w handlu; 

 wymienia cechy jakościowe towarów; 

 AU.20.1(3) przestrzega zasad ustalania cen towarów: 

 rozróżnia rodzaje cen towarów w zależności od stopnia obrotu towarowego; 

 charakteryzuje zasady ustalania cen towarów powszechnie stosowanych w handlu; 

 rozróżnia ceny netto od cen brutto; 

 określa zależność między ceną towaru a popytem i podażą; 

 oblicza ceny zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu w odpowiedzialny sposób; 

 AU.20.1(4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży: 

 charakteryzuje zasady oznakowania wskazanych towarów przygotowywanych do sprzedaży; 

 odczytuje oznakowania wskazanych towarów i opakowań; 

 identyfikuje zasady oznakowania towarów przygotowywanych do sprzedaży w punkcie sprzedaży; 

 AU.20.1(5) stosuje metody i formy prezentacji towarów: 

 rozróżnia metody i formy prezentacji towarów powszechnie stosowanych w handlu; 

 dokonuje analizy metod i form prezentacji towarów najczęściej stosowanych w handlu; 

 dobiera metodę i formę sprzedaży w zależności od asortymentu oraz w zależności od prowadzonej 
działalności handlowej; 

 AU.20.1(7) określa formy transportu wewnętrznego i magazynowania towarów: 

 klasyfikuje magazyny według wskazanych kryteriów; 

 dokonuje analizy rozmieszczania towarów w przedsiębiorstwie handlowym w podanych przykładach; 

 rozróżnia wskazane środki transportu wewnętrznego, które są stosowane powszechnie w magazynach; 

 dobiera sprzęt i urządzenia magazynowe do wybranej grupy towarowej; 

 określa wpływ warunków przechowywania wskazanych towarów na ich właściwości; 

 AU.20.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów  
i przechowywania towarów: 

 korzysta z norm towarowych oraz normy jakości w zakresie przechowywania towarów; 

 wskazuje sposób postępowania w przypadku towarów wadliwych, zepsutych i uszkodzonych zgodnie  
z krajowymi przepisami; 

 przewiduje skutki nieprzestrzegania norm jakości, dotyczących konserwacji produktów i przechowywania 
towarów; 

 AU.20.1(9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy: 

 rozróżnia urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy w handlu; 

 analizuje instrukcje obsługi urządzeń technicznych występujących powszechnie w handlu; 

 AU.20.1(10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży: 

 charakteryzuje wskazane zasady przygotowania towarów do sprzedaży; 

 przygotowuje wskazane towary do sprzedaży zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu; 

 AU.20.1(11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej: 

 rozróżnia rodzaje magazynów przechowujących wskazane towary; 

 wyjaśnia funkcje, jakie pełnią magazyny w handlu; 

 charakteryzuje zasady rozmieszczania wskazanych towarów w magazynie i w sali sprzedażowej; 

 dokonuje analizy zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej; 

 planuje rozmieszczanie towarów w magazynie i w sali sprzedażowej zgodnie z zasadami; 

 określa czynniki wpływające na jakość przechowywanych towarów; 

 AU.20.1(12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami: 

 identyfikuje zasady segregacji opakowań; 

 określa zasady racjonalnej gospodarki opakowaniami; 

 AU.20.1(13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej: 

 identyfikuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej sprzedawcy; 

 dokonuje analizy przepisów prawa o odpowiedzialności materialnej; 

 uzasadnia znaczenie odpowiedzialności materialnej w działalności handlowej; 
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 AU.20.1(14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą: 

 charakteryzuje zasady zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą; 

 przewiduje skutki braku odpowiedniego zabezpieczenia towaru ze wskazanej grupy asortymentowej; 

 AU.20.2(3) stosuje różne formy i techniki sprzedaży: 

 rozróżnia formy i techniki sprzedaży powszechnie stosowane w handlu; 

 charakteryzuje różne techniki sprzedaży towarów stosowane w handlu; 

 dobiera technikę sprzedaży w zależności od posiadanego asortymentu i potrzeb klientów do rodzaju 
działalności handlowej (punktu sprzedaży); 

 dobiera formy sprzedaży w zależności od posiadanego asortymentu i potrzeb klientów; 

 AU.20.2(14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT: 

 identyfikuje przepisy prawne związane z podatkiem VAT; 

 wyjaśnia zasady funkcjonowania podatku VAT; 

 rozróżnia stawki podatku VAT; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań: 

 dokonuje analizy i oceny podejmowanych działań; 

 wykazuje się dojrzałością w działaniu;  

 przewiduje skutki niewłaściwych działań na stanowisku pracy; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania: 

 wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania; 

 wymienia swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje niewłaściwego posługiwania się sprzętem na 
stanowisku pracy związanym z kształconym zawodem;  

 wymienia przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany: 

 wyjaśnia znaczenie zmiany dla rozwoju człowieka; 

 podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego;  

 wymienia przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany;  

 wskazuje kilka przykładów wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem: 

 wymienia kilka technik radzenia sobie ze stresem; 

 uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub 
przeciwstawić się im;  

 wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej;  

 przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 charakteryzuje zestaw umiejętności i kompetencji niezbędnych w wybranym zawodzie; 

 wymienia podstawowe stadia psychospołecznego rozwoju człowieka;  

 wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu 
cywilizacyjnego;  

 analizuje własne kompetencje i planować dalszą ścieżkę rozwoju; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 wymienia cechy grup społecznych; 

 opisuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania;  

 uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści;  

 przedstawia różne formy współpracy w grupie;  

 angażuje się we wspólne działania realizowane przez zespół;  

 stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji. 
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OBSŁUGA KLIENTÓW 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Zasady obsługi klienta. 

- 

36 40 

2 Ochrona praw konsumentów. 12 - 

3 Realizacja transakcji zakupu-sprzedaży. - 64 

 Razem - 48 104 

 
 

L.p. Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Zasady obsługi klienta 

1 Zasady kultury i etyki sprzedawcy. 

- 36 - 36 

2 
Zasady obsługi klienta w różnych formach 
sprzedaży. 

3 Zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej. 

4 Rozmowa sprzedażowa. 

5 Motywy zachowań klientów. 

6 Aktywne słuchanie podczas obsługi klienta. 

7 
Zasady pracy zespołowej przy obsłudze 
klientów. 

8 Pobieranie informacji z zasobów internetowych. 

9 
Sposoby radzenia sobie ze stresem pracy 
sprzedawcy. 

10 
Zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia i 
środowiska w pracy sprzedawcy. 

Ochrona praw konsumentów 

11 Prawa konsumenta. 

- 12 - 12 

12 Procedury przyjmowania reklamacji. 

13 
Zasady sporządzania dokumentów 
postępowania reklamacyjnego. 

14 Procedury postępowania reklamacyjnego. 

15 Dokumentowanie reklamacji. 

Realizacja transakcji zakupu-sprzedaży 

16 
Zasady dokonywania inkasa, rozliczania 
należności, zabezpieczania i odprowadzania 
utargów. 

- - 

18 

64 

17 
Rodzaje dowodów sprzedaży, zasady ich 
sporządzania i przechowywania. 

18 Zasady funkcjonowania podatku VAT. 

19 
Zasady pakowania i wydawania towarów w 
różnych formach sprzedaży. 

10 20 
Zasady pakowania i wydawania towarów w 
różnych formach sprzedaży. 

21 
Zasady liczenia, szacowania, ważenia, 
mierzenia towarów . 

22 
Środki płatnicze, metody sprawdzania ich 
autentyczności. 

26 

23 Inkaso należności. 

24 Ceny towarów 

25 Zaplata za towar 

26 Wydawanie towaru klientowi. 

27 Dokumentowanie sprzedaży. 

28 Zasady obsługi i eksploatacji urządzeń 8 
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technicznych stosowanych na stanowisku 
pracy sprzedawcy. 

29 
Zagrożenia dla życia i zdrowia mienia  
i środowiska w pracy sprzedawcy. 

2 

Zasady obsługi klienta 

30 Elementy marketingu-mix. 

- - 40 40 

31 Działania promocyjne przy obsłudze klientów. 

32 Zasady prezentowania oferty handlowej. 

33 Prezentowanie oferty handlowej. 

34 Promocja 

Razem - 48 104 152 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PKZ(AU.j)(9) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta; 

 PKZ(AU.j)(10) przestrzega procedur postępowania reklamacyjnego: 

 identyfikuje podstawowe procedury postępowania reklamacyjnego w trakcie obsługi klienta; 

 korzysta z zasad postępowania reklamacyjnego w przyjętych w przedsiębiorstwie handlowym zgodnych z 
przepisami prawa; 

 dokonuje analizy procedury postępowania reklamacyjnego ujętej w obowiązujących przepisach prawa; 

 rozróżnia druki postępowania reklamacyjnego; 

 PKZ(AU.j)(11) określa znaczenie marketingu w działalności reklamowej oraz rozróżnia jego elementy: 

 uzasadnia konieczność stosowania działań marketingowych przy obsłudze klienta; 

 rozróżnia elementy marketingu-mix stosowane podczas obsługi klientów; 

 określa rolę działań marketingowych stosowanych w stosowanych przedsiębiorstwie handlowym; 

 określa znaczenie gwarancji, łączenia towarów, stosowania próbek, kuponów, rabatów, prezentów dla 
zwiększenia sprzedaży; 

 PKZ(AU.j)(12) sporządza dokumenty związane z wykonywaną pracą: 

 rozróżnia wskazane dokumenty związane ze sprzedażą towarów; 

 wdraża poznane zasady sporządzania dokumentów związanych ze sprzedażą towarów; 

 sporządza fakturę VAT, rachunek, paragon i inne dokumenty dotyczące obsługi klienta w różnych formach 
sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

 PKZ(AU.j)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; 

 AU.20.2(2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży: 

 rozpoznaje etyczne i nieetyczne formy postępowania przy obsłudze klientów; 

 porównuje stosowane w handlu zasady obsługi klientów w zależności od formy sprzedaży; 

 dokonuje analizy zasad kultury i etyki sprzedawcy; 

 obsługuje klientów zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami w handlu oraz zasadami kultury i etyki; 

 obsługuje klienta w zależności od zastosowanych form sprzedaży; 

 dobiera zasady obsługi klientów do danej formy sprzedaży; 

 AU.20.2(4) określa rodzaje zachowań klientów: 

 identyfikuje rodzaje klientów przedsiębiorstwa handlowego; 

 określa motywy zachowań klientów, którzy dokonują zakupów towarów; 

 dokonuje analizy zachowań klientów dokonujących zakupu towarów; 

 stosuje techniki aktywnego słuchania podczas obsługi klienta; 

 AU.20.2(5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej: 

 charakteryzuje zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej; 

 dobiera sposób prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta; 

 dobiera prowadzone działania promocyjne do typu klienta; 

 przeprowadza rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu klienta; 

 AU.20.2(6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży: 

 charakteryzuje warunki sprzedaży towarów (sprzedaż kredytowa, gwarancja sprzedaży, itp.); 

 rozpoznaje asortyment sprzedawanych towarów, jego cechy, właściwości, sposoby użytkowania, 
przechowywania; 
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 dokonuje analizy informacji zawartych na towarach, opakowaniach, etykietach; 

 informuje klienta o sposobach użytkowania i przechowywania wskazanych towarów; 

 prezentuje klientom oferowane przez przedsiębiorstwo warunki sprzedaży; 

 dokonuje charakterystyki towaroznawczej sprzedawanego asortymentu; 

 informuje klienta o warunkach sprzedaży stosowanych w danym przedsiębiorstwie handlowym; 

 AU.20.2(7) prezentuje ofertę handlową: 

 wyjaśnia pojęcie: oferta handlowa; 

 dokonuje analizy ofert handlowych opracowanych w różnych przedsiębiorstwach handlowych; 

 planuje prezentację opracowanej oferty handlowej; 

 dobiera sposób prezentowania do oferty handlowej; 

 prezentuje ofertę handlową zgodnie z zasadami stosowanymi w handlu; 

 dokonuje selekcji informacji pobranych z zasobów internetowych dotyczących sposobów obsługi klientów; 

 AU.20.2(8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży: 

 dokonuje analizy poznanych sposobów realizacji zamówień w stosowanych w handlu formach sprzedaży; 

 przygotowuje dokumenty związane ze realizacją zamówienia klienta; 

 wykonuje czynności związane z realizacją zamówienia klienta dostosowane do formy sprzedaży; 

 AU.20.2(9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych: 

 rozróżnia środki płatnicze i metody sprawdzania ich autentyczności; 

 dokonuje analizy stosowanych w handlu zasad inkasowania należności i sposobów rozliczeń finansowych; 

 sporządza dokumenty związane z rozliczeniem należności; 

 AU.20.2(11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru: 

 charakteryzuje poprawnie zasady wydawania towarów w różnych formach sprzedaży towarów; 

 opracowuje algorytm postępowania przy odbiorze towaru zgodnie z ustalonymi zasadami; 

 dobiera sposób pakowania do wskazanych, sprzedawanych towarów; 

 wydaje towar lub poinformować o organizacji i warunkach jego odbioru; 

 odbiera towar zgodnie ze stosowanymi zasadami odbioru ilościowego i jakościowego towarów; 

 AU.20.2(12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy: 

 rozpoznaje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy związanych ze sprzedażą towarów i 
obsługą klientów w przedsiębiorstwach handlowych; 

 analizuje instrukcje obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy związanych ze 
sprzedażą towarów i obsługą klientów w przedsiębiorstwach handlowych; 

 dobiera sposób obsługi do urządzenia technicznego stosowanego na stanowiskach pracy w handlu; 

 obsługuje kasę fiskalna, terminal płatniczy i inne urządzenia stosowane w działalności handlowej; 

 AU.20.2(13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów; 

 rozróżnia rodzaje dowodów sprzedaży; 

 określa zasady sporządzania i przechowywania dokumentów potwierdzających sprzedaż; 

 sporządza fakturę VAT zgodnie z zasadami; 

 sporządza rachunek zgodnie z zasadami; 

 sporządza dokumenty korygujące zgodnie z zasadami; 

 sporządza dokumenty kasowe zgodnie z zasadami; 

 stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT: 

 identyfikuje podstawowe akty prawa dotyczące podatku VAT; 

 dokonuje analizy aktów prawa dotyczących podatku VAT; 

 określa zasady sporządzania faktury VAT potwierdzającej sprzedaż towarów; 

 wystawia fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; 

 AU.20.2(14) stosuje przepisy prawa dotyczące praw konsumenta: 

 identyfikuje akty prawa dotyczące praw konsumenta w handlu; 

 dokonuje analizy praw konsumenta ze względu na obowiązki sprzedawcy; 

 opracowuje algorytm postępowania w sytuacji zgłoszenia przez klienta nieprawidłowości w obsłudze; 

 AU.20.2(16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji: 

 identyfikuje procedury przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów; 

 przyjmuje zgłoszenie reklamacyjne od klienta; 

 wypełnia aktualnie obowiązujące dokumenty reklamacyjne; 
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 opracowuje algorytm postępowania przy zgłoszeniu reklamacji; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki: 

 wymienia uniwersalne zasady etyki; 

 wymienia prawa i obowiązki ucznia w kontekście praw człowieka;  

 rozpoznaje przypadki naruszania praw ucznia i praw człowieka oraz wskazuje sposoby dochodzenia praw, 
które zostały naruszone;  

 wyjaśnia czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych;  

 planuje dalszą edukację uwzględniając własne zainteresowania i zdolności oraz sytuację na rynku pracy;  

 wyjaśnia czym jest praca dla rozwoju społecznego ;  

 wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w wybranym zawodzie;  

 wskazuje przykłady zachowań etycznych w wybranym zawodzie;  

 wyjaśnia czym jest plagiat;  

 podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych;  

 okazuje szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy;  

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim środowisku. 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 

 wymienia techniki twórczego rozwiązywania problemu; 

 dokonuje analizy własnej kreatywności i otwartości na innowacyjność;  

 rozpoznaje stopień kreatywności w podejmowanych działaniach;  

 rozróżnia konsekwentne działania i upór w realizacji celu;  

 dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;  

 stosuje właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania: 

 wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania; 

 wymienia swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje niewłaściwego posługiwania się sprzętem na 
stanowisku pracy związanym z kształconym zawodem;  

 wymienia przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany: 

 wyjaśnia znaczenie zmiany dla rozwoju człowieka; 

 podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego;  

 wymienia przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany;  

 wskazuje kilka przykładów wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem: 

 wymienia kilka technik radzenia sobie ze stresem; 

 uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub 
przeciwstawić się im;  

 wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej;  

 przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 charakteryzuje zestaw umiejętności i kompetencji niezbędnych w wybranym zawodzie; 

 wymienia podstawowe stadia psychospołecznego rozwoju człowieka;  

 wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu 
cywilizacyjnego;  

 analizuje własne kompetencje i planować dalszą ścieżkę rozwoju; 

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień: 

 charakteryzuje zachowania człowieka przy prowadzeniu negocjacji; 

 przedstawia własny punkt postrzegania sposobu rozwiązania problemu z wykorzystaniem wiedzy z zakresu 
negocjacji;  

 negocjuje prostą umowę lub porozumienie; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 wymienia cechy grup społecznych; 

 opisuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania;  

 uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści;  
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 przedstawia różne formy współpracy w grupie;  

 angażuje się we wspólne działania realizowane przez zespół;  

 stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji. 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Wiadomości podstawowe. 

- 12 - 12 

2 
Zagadnienia prawne dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

3 Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. 

4 
Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy i życia osobistego pracownika. 

5 Zagrożenia występujące w środowisku pracy 

6 Szkodliwości i choroby zawodowe. 

7 Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc 

Razem - 12 - 12 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią: 

 wymienia czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne oddziaływujące na człowieka w miejscu pracy i opisuje 
źródła zanieczyszczeń środowiska naturalnego; 

 ocenia przyczyny zmęczenia fizycznego i psychicznego w czasie pracy; 

 wyjaśnia zasady ochrony przeciwpożarowej; 

 wymienia zasady organizacji miejsca pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 

 BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce: 

 wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; 

 charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska w Polsce; 

 identyfikuje podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy; 

 BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 rozpoznaje prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 rozpoznaje obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 zastosuje przepisy dotyczące ochrony pracownika w miejscu pracy; 

 opracowuje procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane 
z wykonywaniem zadań zawodowych; 

 BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy: 

 ustala rodzaje czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy sprzedawcy; 

 dokonuje charakterystyki czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy sprzedawcy; 

 wyjaśnia sposoby zabezpieczania się przed czynnikami szkodliwymi w pracy sprzedawcy; 

 BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka: 

 identyfikuje czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące na stanowisku roboczym; 

 dokonuje analizy skutków oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu pracy; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 analizuje przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej  
i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy; 
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 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy ochrony przeciwpożarowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy; 

 przestrzega zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy; 

 BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia: 

 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności sprzedawcy; 

 identyfikuje stany zagrożenia zdrowia i życia w miejscu pracy; 

 udziela zgodnie z zasadami pomocy przedmedycznej w razie wypadku przy pracy oraz w stanach 
zagrożenia zdrowia i życia. 

 
 

PODSTAWY DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 Rodzaje systemów gospodarczych.  

- - 32 32 

2 Elementy gospodarki rynkowej.  

3 Formy zatrudniania pracowników.  

4 Rodzaje umów o pracę.  

5 Zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę.  

6 Czas pracy.  

7 Wynagrodzenie za pracę.  

8 Pracownicy młodociani.  

9 Odpowiedzialność pracownika.  

10 
Ochrona danych osobowych, prawo autorskie, 
ochrona własności przemysłowej.  

11 Biznesplan.  

12 Otwieranie działalności gospodarczej.  

13 Współpraca z innymi firmami z branży.  

14 Konkurencja.  

15 Budowanie wizerunku firmy.  

16 Koszty prowadzenia działalności firmy.  

17 Zyski firmy.  

18 Amortyzacja sprzętu.  

19 Gospodarka materiałowa.  

20 Kalkulacja ceny usługi.  

21 Zamykanie działalności firmy.  

Razem - - 32 32 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej: 

 charakteryzuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;  

 rozróżnia podstawowe systemy gospodarcze;  

 definiuje podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową; 

 PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy 
prawa podatkowego i prawa autorskiego: 

 omawia przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego;  

 stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa 
podatkowego i prawa autorskiego; 

 określa konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów o ochronie 
danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

 PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: 

 charakteryzuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  
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 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;  

 charakteryzuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży handlowej;   

 stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży handlowej; 

 PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi: 

 rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży handlowej;   

 wskazuje powiązania między przedsiębiorstwami i instytucjami występującymi branży handlowej; 

 PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży: 

 charakteryzuje rodzaje działań, w których uczestniczą przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku części 
maszyn i urządzeń;  

 określa, jakie rodzaje czynników wpływają na podejmowane działania firm w branży handlowej;   

 określa zakres działalności wybranego przedsiębiorstwa funkcjonującego w branży handlowej; 

 PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży: 

 wskazuje podobieństwa i różnice pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży handlowej; 

 proponuje formy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w branży handlowej; 

 identyfikuje procedury zakupu i sprzedaży w przedsiębiorstwach branży handlowej;  funkcjonujących na 
rynku; 

 PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej: 

 wybiera formę organizacyjno-prawną planowanej działalności gospodarczej; 

 kompletuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;  

 wypełnia dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; 

 sporządza biznesplan dla działalności branży handlowej; 

 PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej:  

 charakteryzuje rodzaje korespondencji występujące miedzy przedsiębiorstwami; 

 zastosuje ogólne zasady formułowania i formatowania pism 

 sporządza umowę partnerskiej współpracy z przedsiębiorstwem o pokrewnym rodzaju działalności; 

 PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie 
działalności gospodarczej:  

 wskazuje zastosowanie urządzeń biurowych; 

 obsługuje biurowe urządzenia techniczne; 

 stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej w branży handlowej;   

 PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej:  

 planuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;  

 wprowadza działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej w branży handlowej; 

 PDG(11) planuje działania związane z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań: 

 określa obszary działania przedsiębiorstwa, w których można wprowadza innowacyjne rozwiązania;  

 proponuje innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie działającym w branży handlowej;  

 PDG(12) stosuje zasady normalizacji:  

 określa podstawowe zasady normalizacji;  

 proponuje rozwiązania wpływające na normalizację pracy danego typu przedsiębiorstwa działającego 
w branży handlowej;  

 PDG(13) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej:  

 oblicza koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej;  

 stosuje środki optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej;  

 rozlicza koszty przeprowadzonej usługi; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów; 

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami; 

 dąży wytrwale do celu; 

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(3) potrafi planować działania i zarządzać czasem; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań: 

 analizuje rezultaty działań; 
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 uświadamia sobie konsekwencje działań; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 ocenia ryzyko podejmowanych działań; 

 przyjmuje na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania; 

 wyciąga wnioski z podejmowanych działań; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany; 

 podejmuje nowe wyzwania; 

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem: 

 przewiduje sytuacje wywołujące stres; 

 stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem; 

 określa skutki stresu; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; 

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej: 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 określa konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej; 

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień: 

 stosuje techniki negocjacyjne; 

 zachowuje się asertywnie; 

 KPS(11) jest komunikatywny: 

 charakteryzuje ogólne zasady komunikacji interpersonalnej; 

 prowadza dyskusję; 

 właściwie interpretuje mowę ciała w komunikacji;  

 stosuje aktywne metody słuchania; 

 KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów: 

 uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); 

 przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 doskonali swoje umiejętności komunikacyjne; 

 uwzględnia opinie i pomysły innych członków zespołu; 

 modyfikuje działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko; 

 rozwiązuje konflikty w zespole. 
 
 

JĘZYK OBCY ZAWODOWY 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 
Słownictwo związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych oraz dotyczące organizacji pracy.  

- 12 - 12 

2 Rozmowa o pracę.  

3 Zwroty grzecznościowe. 

4 Obsługa klientów w języku obcym. 

5 Rozmowa zawodowa.  

6 Rozmowa sprzedażowa. 

7 Organizacja stanowiska pracy.  

8 Porozumiewanie się w środowisku pracy  

9 Korespondencja służbowa w języku obcym.  

10 Dokumentacja w języku obcym.  

Razem - 12 - 12 
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Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz 
fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych: 

 udziela ogólnych informacji związanych z wykonywanym zawodem; 

 posługuje się terminologią związaną z branżą handlowej; 

 JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli 
i wyraźnie, w standardowej odmianie języka: 

 określa w języku obcym czynności związane z zadaniami zawodowymi; 

 przeprowadza rozmowę z klientem w języku obcym zawodowym; 

 stosuje zwroty grzecznościowe w rozmowach i korespondencji służbowej; 

 posługuje się językiem obcym w zakresie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych; 

 porozumiewa się ze współpracownikiem w języku obcym w zakresie realizacji prac w zawodzie; 

 JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności 
zawodowych: 

 analizuje korespondencję elektroniczną związaną z wykonywanym zawodem; 

 analizuje dokumentację związaną z wykonywanym zawodem; 

 JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się 
w środowisku pracy; 

 JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji: 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki: 

 stosuje zasady kultury osobistej; 

 stosuje zasady etyki zawodowej; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów; 

 dąży wytrwale do celu; 

 realizuje działania zgodnie z własnymi pomysłami; 

 inicjuje zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; 

 KPS(6) jest otwarty na zmiany: 

 analizuje zmiany zachodzące w branży; 

 podejmuje nowe wyzwania; 

 wykazuje się otwartością na zmiany w zakresie stosowanych metod i technik pracy; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 wykorzystuje różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; 

 przejawia gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego. 

PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA I OCENIANIA EDUKACYJNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 

Proces kontroli i oceny osiągnięć uczniów powinien być realizowany zgodnie z kryteriami przedstawionymi na zajęciach 
początkowych. Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez ucznia wiadomości  
i umiejętności, określonych w szczegółowych celach kształcenia. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów może być dokonywane za pomocą: 

 ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,  

 pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,  

 ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,  

 zadań domowych i projektów,  oraz ich prezentacji.  

Umiejętności intelektualne mogą być sprawdzane i oceniane za pomocą dyskusji kierowanej, indywidualnych 
wypowiedzi uczniów oraz ustnych sprawdzianów wiedzy. Należy zwracać szczególną uwagę na umiejętność 
zastosowania opanowanej wiedzy, merytoryczną jakość wypowiedzi oraz posługiwanie się poprawną terminologią. 

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do 
możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę 
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na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały 
ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zalecana jest 
przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności  
i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się w zawodach na poziomie branżowej 
szkoły I stopnia (kompetencje personalne i społeczne). 

Formy indywidualizacji pracy uczniów:  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

Indywidualizacja pracy uczniów polegać może na dostosowaniu stopnia trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do 
potrzeb i możliwości uczniów. w zakresie organizacji pracy można stosuje instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych 
zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. Uczniom szczególnie zdolnym  
i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy planuje zadania o większym stopniu złożoności, 
proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury. w pracy grupowej należy zwracać 
uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, bez 
uszczerbku dla kompletności i ciągłości wiedzy uczniów. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały czas realizacji programu 
nauczania. Umożliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy uczniów. 
w procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów 
kształcenia zastosowanych przez nauczyciela. Oceniając osiągnięcia uczniów proponuje się obserwację aktywności 
ucznia podczas pracy w grupie, przeprowadzenie testów mieszanych oraz sprawdzianów wiedzy, sprawdzenie  
i weryfikację realizacji zadań domowych, projektów, sprawdzenie wiedzy podczas odpowiedzi indywidualnej.  

Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, sprawdzianów i zadań 
testowych.  

Proces sprawdzania i oceniania powinien być realizowany zgodnie z obowiązującą skalą ocen. 

Ocena po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu powinna uwzględniać wyniki wszystkich stosowanych 
przez nauczyciela sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia. 

   

 

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE 
 

Wykonywanie czynności 
sprzedawcy zgodnie z zasadami 

BHP. 
Czynności w zawodzie sprzedawcy. 

  Czynności przedsprzedażowe. 

 Czynności związane z obsługą klientów. 

 Czynności wykonywane po sprzedaży. 

 
 

Wykonywanie czynności sprzedawcy zgodnie z zasadami BHP. 

1 
Organizacja stanowiska pracy sprzedawcy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.  

2 Zasady ochrony środowiska w pracy sprzedawcy. 

3 Czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące przy wykonywaniu pracy sprzedawcy.. 

4 
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas 
wykonywania zadań zawodowych sprzedawcy.  

5 System pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia. 

6 Pierwsza pomoc poszkodowanym w wypadkach przy pracy. 
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Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią; 

 BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane  
z wykonywaniem zadań zawodowych: 

 rozróżnia źródła i rodzaje zagrożeń dla życia i zdrowia w środowisku pracy sprzedawcy; 

 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom zdrowia i życia związanych z pracą sprzedawcy; 

 ustala sposoby zapobiegania zagrożeniom dla mienia związanych z pracą sprzedawcy; 

 BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; 

 BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; 

 BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 organizuje stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z wymogami ergonomii; 

 organizuje stanowisko pracy sprzedawcy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 identyfikuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; 

 dobiera środki ochrony indywidualnej do wykonywanych zadań zawodowych; 

 dobiera środki ochrony zbiorowej do wykonywanych zadań zawodowych; 

 BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 dokonuje analizy przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych; 

 przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej podczas 
wykonywania zadań zawodowych; 

 przestrzega zasad ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych; 

 BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia: 

 powiadamia system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy 
wykonywaniu zadań zawodowych sprzedawcy; 

 zapobiega zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych sprzedawcy; 

 identyfikuje stany zagrożenia zdrowia i życia w pracy sprzedawcy; 

 identyfikują polski system pomocy medycznej w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz sposoby 
powiadamiania; 

 udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia zgodnie z zasadami; 

 PDG(2) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia 
zdrowia i życia stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz 
przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki: 

 wymienia uniwersalne zasady etyki; 

 wymienia prawa i obowiązki ucznia w kontekście praw człowieka;  

 rozpoznaje przypadki naruszania praw ucznia i praw człowieka oraz wskazuje sposoby dochodzenia praw, 
które zostały naruszone;  

 wyjaśnia czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych;  

 planuje dalszą edukację uwzględniając własne zainteresowania i zdolności oraz sytuację na rynku pracy;  

 wyjaśnia czym jest praca dla rozwoju społecznego ;  

 wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w wybranym zawodzie;  

 wskazuje przykłady zachowań etycznych w wybranym zawodzie;  

 wyjaśnia czym jest plagiat;  

 podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych;  

 okazuje szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy;  

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim środowisku. 
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 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 

 wymienia techniki twórczego rozwiązywania problemu; 

 dokonuje analizy własnej kreatywności i otwartości na innowacyjność;  

 rozpoznaje stopień kreatywności w podejmowanych działaniach;  

 rozróżnia konsekwentne działania i upór w realizacji celu;  

 dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;  

 stosuje właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań: 

 dokonuje analizy i oceny podejmowanych działań; 

 wykazuje się dojrzałością w działaniu;  

 przewiduje skutki niewłaściwych działań na stanowisku pracy; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania: 

 wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania; 

 wymienia swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje niewłaściwego posługiwania się sprzętem na 
stanowisku pracy związanym z kształconym zawodem;  

 wymienia przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany; 

 KPS(7) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem: 

 wymienia kilka technik radzenia sobie ze stresem; 

 uzasadnia, że można zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi lub 
przeciwstawić się im;  

 wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej;  

 przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem; 

 KPS(8) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe: 

 charakteryzuje zestaw umiejętności i kompetencji niezbędnych w wybranym zawodzie; 

 wymienia podstawowe stadia psychospołecznego rozwoju człowieka;  

 wskazuje przykłady podkreślające wartość wiedzy dla osiągnięcia sukcesu zawodowego i postępu 
cywilizacyjnego;  

 analizuje własne kompetencje i planować dalszą ścieżkę rozwoju; 

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej: 

 wyjaśnia pojęcie tajemnicy zawodowej i przestępstwo przemysłowe; 

 opisuje odpowiedzialność prawną na złamanie tajemnicy zawodowej;  

 wyjaśnia na czym polega odpowiedzialność prawna za złamanie tajemnicy zawodowej;  

 opisuje zasady nieuczciwej konkurencji; 

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień: 

 charakteryzuje zachowania człowieka przy prowadzeniu negocjacji; 

 przedstawia własny punkt postrzegania sposobu rozwiązania problemu z wykorzystaniem wiedzy z zakresu 
negocjacji;  

 negocjuje prostą umowę lub porozumienie; 

 KPS(13) współpracuje w zespole: 

 wymienia cechy grup społecznych; 

 opisuje grupę koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego zadania;  

 uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne korzyści;  

 przedstawia różne formy współpracy w grupie;  

 angażuje się we wspólne działania realizowane przez zespół;  

 stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji. 
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Czynności w zawodzie sprzedawcy. 

Czynności przedsprzedażowe. 

1 Przyjmowanie i dokumentowanie dostaw towarów. 

2 Sporządzanie dokumentów dotyczących przyjmowania dostaw towarów. 

3 Jakościowy i ilościowy odbiór towarów. 

4 Postępowanie z towarami wadliwymi, zepsutymi i uszkodzonymi. 

5 Ubytki i niedobory towarowe. 

6 Kontrola towarów przeznaczonych do sprzedaży. 

7 Dokumentowanie niedoborów i ubytków towarowych. 

8 Ceny, marże, podatek VAT. 

9 Zasady oznakowania towarów. 

10 Przygotowywanie towarów do sprzedaży. 

11 Sposoby prezentowania towarów w sali sprzedażowej. 

12 Rozmieszczanie towarów w magazynie i sali sprzedażowej. 

13 Sposoby prezentowania towarów. 

14 Racjonalna gospodarka opakowaniami przedsiębiorstwie handlowym. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 AU.20.1(1) przestrzega zasad przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów: 

 rozpoznaje zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów w przedsiębiorstwie handlowym; 

 opracowuje notatkę opisującą zasady przyjmowania i dokumentowania dostaw towarów w przedsiębiorstwie 
handlowym; 

 wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i dokumentowaniem dostaw przedsiębiorstwie handlowym; 

 AU.20.1(2) dokonuje ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży: 

 wykonuje czynności dotyczące ilościowej i jakościowej kontroli towarów przeznaczonych do sprzedaży; 

 ocenia jakość towarów przeznaczonych do sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym; 

 sprawdza ilość towarów przeznaczonych do sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym; 

 AU.20.1(3) przestrzega zasad ustalania cen towarów: 

 stosuje zasady ustalania cen towarów w przedsiębiorstwie handlowym; 

 oblicza ceny dla wskazanych towarów zgodnie z zasadami; 

 AU.20.1(4) oznakowuje towary przestrzegając zasad ustalonych w punkcie sprzedaży: 

 identyfikuje zasady oznakowania towarów w przedsiębiorstwie handlowym; 

 oznakowuje wskazane towary zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie handlowym; 

 AU.20.1(5) stosuje metody i formy prezentacji towarów: 

 dokonuje analizy metody i formy prezentacji towarów stosowanych w przedsiębiorstwie handlowym; 

 prezentuje wskazane towary zgodnie zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym; 

 AU.20.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów  
i przechowywania towarów: 

 dokonuje analizy norm towarowych i norm jakości dotyczących konserwacji towarów w przedsiębiorstwie 
handlowym; 

 dokonuje analizy warunków przechowywania towarów w przedsiębiorstwie handlowym; 

 AU.20.1(10) przestrzega zasad przygotowania towarów do sprzedaży: 

 dobiera zasady przygotowywania towarów do sprzedaży do asortymentu; 

 porównuje zasady przygotowywania towarów do sprzedaży stosowane w zależności od asortymentu; 

 przygotowuje towary do sprzedaży zgodnie z zasadami w zależności od asortymentu i formy sprzedaży; 

 AU.20.1(11) przestrzega zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej: 

 dokonuje analizy zasad rozmieszczania towarów w magazynie i w sali sprzedażowej; 

 planuje rozmieszczanie towarów w magazynie i w sali sprzedażowej zgodnie z zasadami przyjętymi  
w przedsiębiorstwie handlowym; 

 rozmieszcza towary w magazynie i w sali sprzedażowej zgodnie z zasadami; 

 AU.20.1(12) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami: 

 segreguje opakowania zgodnie z zasadami segregacji opakowań; 
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 przechowuje opakowania zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki opakowaniami; 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 

 wymienia techniki twórczego rozwiązywania problemu; 

 dokonuje analizy własnej kreatywności i otwartości na innowacyjność;  

 rozpoznaje stopień kreatywności w podejmowanych działaniach;  

 rozróżnia konsekwentne działania i upór w realizacji celu;  

 dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;  

 stosuje właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania: 

 wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania; 

 wymienia swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje niewłaściwego posługiwania się sprzętem na 
stanowisku pracy związanym z kształconym zawodem;  

 wymienia przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany. 
 
 

Czynności w zawodzie sprzedawcy. 

Czynności związane z obsługą klientów. 

1 Czynności sprzedawcy w zakresie przechowywania towarów. 

2 Obsługa klientów w przedsiębiorstwie handlowym. 

3 Rozmowa sprzedażowa. 

4 Informacje przekazywane klientom. 

5 Działania promujące przedsiębiorstwo handlowe oraz sprzedawane towary . 

6 Oferta handlowa i sposoby jej prezentowania. 

7 Informacje zawarte na opakowaniach. 

8 Obsługa urządzeń technicznych. 

9 Dokumentowanie sprzedaży. 

10 Rozliczanie należności. 

11 Środki płatnicze. 

12 Obsługa stanowiska kasowego. 

13 Dowody zakupu. 

14 Raporty kasowe. 

15 Zasady wydawania towarów. 

16 Pakowanie wydawanych towarów. 

17 Podatek VAT. 

18 Obsługa urządzeń technicznych stosowanych w handlu. 

19 Postępowanie reklamacyjne. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 AU.20.1(6) informuje klientów indywidualnych i instytucjonalnych o ofercie sprzedażowej: 

 dokonuje analizy oferty sprzedażowej przedsiębiorstwa handlowego (rodzaje towarów, stosowane rabaty, 
upusty itp.); 

 prezentuje klientom indywidualnymi i instytucjonalnymi ofertę sprzedażową przedsiębiorstwa handlowego; 

 AU.20.1(8) przestrzega norm towarowych oraz norm jakości, dotyczących konserwacji produktów  
i przechowywania towarów: 

 dokonuje analizy norm towarowych i norm jakości dotyczących konserwacji towarów w przedsiębiorstwie 
handlowym; 

 dokonuje analizy warunków przechowywania towarów w przedsiębiorstwie handlowym; 

 AU.20.1(9) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy: 

 przestrzega zasad obsługi wskazanych urządzeń technicznych stosowanych w handlu; 

 obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy w handlu zgodnie z zasadami obsługi; 

 AU.20.2(2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży: 

 rozpoznaje zasady obsługi klienta do formy sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym; 

 obsługuje klienta zgodnie z zasadami stosowanymi w przedsiębiorstwie handlowym; 
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 AU.20.2(5) przestrzega zasad prowadzenia rozmowy sprzedażowej: 

 dobiera zasady prowadzenia rozmowy sprzedażowej do typu klienta; 

 przeprowadza rozmowę sprzedażową dostosowaną do typu zgodnie z zasadami; 

 AU.20.2(6) udziela informacji o towarach i warunkach sprzedaży: 

 informuje klienta o sposobach użytkowania i przechowywania kupowanych towarów; 

 prezentuje klientowi walory użytkowe sprzedawanego towaru; 

 AU.20.2(7) prezentuje ofertę handlową: 

 poznaje klienta z ofertą handlową przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami stosowanymi przez 
przedsiębiorstwa handlowe; 

 prezentuje ofertę handlową w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej z potencjalnym klientem, oraz  
w sprzedaży internetowej; 

 zachęca klientów do dokonywania zakupów sprzedawanych towarów zgodnie z zasadami; 

 AU.20.2(8) realizuje zamówienia klientów w różnych formach sprzedaży: 

 przyjmuje zamówienie klienta na określony towar; 

 wykonuje czynności związane z realizacją zamówienia klienta; 

 AU.20.2(9) dokonuje inkasa należności oraz rozliczeń finansowych: 

 rozróżnia środki płatnicze i metody sprawdzania ich autentyczności; 

 sporządza dokumenty związane z rozliczeniem należności; 

 przyjmuje zapłatę za towar w różnej formie zgodnie z przyjętymi zasadami; 

 przygotowuje stanowisko kasowe do pracy zgodnie z zasadami; 

 obsługuje kasę fiskalną zgodnie z instrukcją obsługi; 

 sporządza dowody zakupu zgodnie z przyjętymi zasadami; 

 sporządza dobowe i okresowe raporty zgodnie z przyjętymi zasadami; 

 porządkuje stanowisko kasowe zgodnie z przyjętymi zasadami; 

 AU.20.2 (11) wykonuje czynności związane z pakowaniem, wydawaniem oraz odbiorem towaru: 

 pakuje towar zgodnie z zasadami i oczekiwaniami klienta; 

 wydaje towar zgodnie z przyjętymi w przedsiębiorstwie zasadami; 

 informuje klienta o warunkach odbioru towaru; 

 AU.20.2 (12) obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy: 

 analizuje instrukcję obsługi urządzeń technicznych stosowanych na stanowiskach pracy; 

 obsługuje urządzenia techniczne stosowane na stanowiskach pracy zgodnie z instrukcją; 

 AU.20.2 (13) sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów: 

 dokonuje analizy dokumentów potwierdzających sprzedaż towarów stosowanych w przedsiębiorstwie 
handlowym; 

 sporządza dokumenty potwierdzające sprzedaż towarów stosowane w przedsiębiorstwie handlowym 
zgodnie z zasadami; 

 AU.20.2 (14) stosuje przepisy prawa dotyczące podatku VAT: 

 identyfikuje obowiązujące stawki podatku VAT w zależności od rodzaju towaru; 

 oblicza podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku VAT; 

 AU.20.2 (16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji: 

 dokonuje analizy procedury dotyczącej przyjmowania i rozpatrywania reklamacji stosowane  
w przedsiębiorstwie handlowym; 

 wypełnia aktualnie obowiązujące dokumenty reklamacyjne; 

 KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki: 

 wymienia uniwersalne zasady etyki; 

 wymienia prawa i obowiązki ucznia w kontekście praw człowieka;  

 rozpoznaje przypadki naruszania praw ucznia i praw człowieka oraz wskazuje sposoby dochodzenia praw, 
które zostały naruszone;  

 wyjaśnia czym jest zasada (norma, reguła) moralna i podaje przykłady zasad (norm, reguł) moralnych;  

 planuje dalszą edukację uwzględniając własne zainteresowania i zdolności oraz sytuację na rynku pracy;  

 wyjaśnia czym jest praca dla rozwoju społecznego ;  

 wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w wybranym zawodzie;  

 wskazuje przykłady zachowań etycznych w wybranym zawodzie;  
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 wyjaśnia czym jest plagiat;  

 podaje przykłady właściwego i niewłaściwego wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjnych;  

 okazuje szacunek innym osobom oraz szacunek dla ich pracy;  

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w swoim środowisku. 

 KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań: 

 wymienia techniki twórczego rozwiązywania problemu; 

 dokonuje analizy własnej kreatywności i otwartości na innowacyjność;  

 rozpoznaje stopień kreatywności w podejmowanych działaniach;  

 rozróżnia konsekwentne działania i upór w realizacji celu;  

 dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory;  

 stosuje właściwą technikę twórczego myślenia przy rozwiązaniu problemu; 

 KPS(4) przewiduje skutki podejmowanych działań: 

 dokonuje analizy i oceny podejmowanych działań; 

 wykazuje się dojrzałością w działaniu;  

 przewiduje skutki niewłaściwych działań na stanowisku pracy; 

 KPS(5) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania: 

 wskazuje obszary odpowiedzialności prawnej za podejmowane działania; 

 wymienia swoje prawa i obowiązki oraz konsekwencje niewłaściwego posługiwania się sprzętem na 
stanowisku pracy związanym z kształconym zawodem;  

 wymienia przykłady zachowań hamujących wprowadzenie zmiany. 
 
 

Czynności w zawodzie sprzedawcy. 

Czynności wykonywane po sprzedaży. 

1 Odpowiedzialność materialna sprzedawcy. 

2 Zabezpieczanie towarów. 

3 Inwentaryzacja w pracy sprzedawcy. 

4 Zabezpieczenie i odprowadzenie utargów. 

5 Rękojmia i jej znaczenie. 

6 Procedura postępowania reklamacyjnego. 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 AU.20.1(13) stosuje przepisy prawa o odpowiedzialności materialnej; 

 AU.20.1(14) zabezpiecza towary przed uszkodzeniem, zniszczeniem i kradzieżą; 

 zabezpiecza towar przed kradzieżą; 

 zabezpiecza towar przed zniszczeniem w zależności od asortymentu; 

 zabezpiecza towar przed uszkodzeniem podczas transportu; 

 AU.20.1(15) przeprowadza inwentaryzację towarów: 

 przeprowadza inwentaryzację towarów zgodnie z ustalonymi zasadami; 

 wypełnia dokumenty inwentaryzacyjne zgodnie z ustalonymi zasadami; 

 dokonuje analizy obowiązujących przepisów dotyczących praw konsumenta; 

 ustala prawa konsumenta dotyczące zwrotu zakupionego towaru; 

 AU.20.2(2) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach sprzedaży; 

 AU.20.2 (10) zabezpiecza i odprowadza utarg; 

 AU.20.2 (16) przestrzega procedur dotyczących przyjmowania i rozpatrywania reklamacji: 

 wykonuje czynności sprzedażowe we wskazanych formach sprzedaży; 

 wykonuje ustalone czynności zawiązane z zabezpieczeniem utargu; 

 dokonuje analizy procedury dotyczącej przyjmowania i rozpatrywania reklamacji stosowane  
w przedsiębiorstwie handlowym; 

 KPS(9) przestrzega tajemnicy zawodowej: 

 wyjaśnia pojęcie tajemnicy zawodowej i przestępstwo przemysłowe; 

 opisuje odpowiedzialność prawną na złamanie tajemnicy zawodowej;  
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 wyjaśnia na czym polega odpowiedzialność prawna za złamanie tajemnicy zawodowej;  

 opisuje zasady nieuczciwej konkurencji; 

 KPS(10) negocjuje warunki porozumień: 

 charakteryzuje zachowania człowieka przy prowadzeniu negocjacji; 

 przedstawia własny punkt postrzegania sposobu rozwiązania problemu z wykorzystaniem wiedzy z zakresu 
negocjacji;  

 negocjuje prostą umowę lub porozumienie; 

 KPS(11) jest komunikatywny: 

 charakteryzuje ogólne zasady komunikacji interpersonalnej; 

 prowadza dyskusję; 

 właściwie interpretuje mowę ciała w komunikacji;  

 stosuje aktywne metody słuchania; 

 KPS(12) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów: 

 uzasadnia, że konflikt w grupie może wynikać z różnych przyczyn (sprzeczne interesy, inne cele); 

 przedstawia sposoby rozwiązywania konfliktów oraz analizuje ich zalety i wady. 

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie sprzedawca powinna posiadać pracownię organizowania i prowadzenia 
sprzedaży, wyposażoną w: 

a) stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu; 

b) stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki, skanery (po jednym 
urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny; 

c) stanowiska prowadzenia sprzedaży (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), obejmujące: komputer z podłączeniem 
do drukarki sieciowej, z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, urządzenia do 
rejestrowania sprzedaży, urządzenia do przechowywania, eksponowania, transportu i znakowania towarów, atrapy 
towarów, materiały do pakowania towarów, przyrządy do kontroli jakości i warunków przechowywania towarów oraz 
do określania masy i wielkości towarów, druki dokumentów dotyczących organizacji i prowadzenia sprzedaży, 
instrukcje obsługi urządzeń. 

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz 
przedsiębiorstwach handlowych stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących  
w zawodzie. 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU 

KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Uczeń może zdawać kwalifikację AU.20. po ukończeniu kursów: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia 

 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca po potwierdzeniu kwalifikacji AU.20. Prowadzenie 
sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu 
kwalifikacji AU.25. Prowadzenie działalności handlowej lub w zawodzie technik księgarstwa po potwierdzeniu 
kwalifikacji AU.24. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej oraz uzyskaniu wykształcenia 
średniego lub średniego branżowego. 


