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Wydanie towaru i dokumentowanie transakcji kupna-sprzedaży  

ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca 
- identyfikuje akty 
prawne regulujące 
obowiązek stosowania 
kas fiskalnych, 
- identyfikuje akty 
prawne regulujące 
warunki techniczne, 
którym muszą 
odpowiadać kasy 
fiskalne, 
- definiuje pojęcie kasy 
rejestrującej, 
- wymienia rodzaje 
urządzeń technicznych, 
- identyfikuje zadania 
zawodowe i 
odpowiedzialność 
kasjera, 
- identyfikuje dowody 
poświadczające zakup 
(paragon, rachunek, 
faktura, pisemne 
potwierdzenie zawarcia 
umowy zakupu), 
- identyfikuje elementy 
obligatoryjne na 
dowodach zakupu 
(paragon, faktura) 
- definiuje proces fazy 
magazynowej – 
wydawanie, 
- identyfikuje zasady 
wydawania towarów z 
magazynu, 
- identyfikuje zasady 
wydawania towarów ze 
sklepu z tradycyjną 
formą obsługi, 
- identyfikuje zasady 
wydawania towarów w 
nowoczesnych formach 
sprzedaży, systemy 
pakowania towarów, 
- identyfikuje materiały 
wykorzystywane do 
pakowania towarów, 

- wyjaśnia warunki 
techniczne, którym musi 
odpowiadać kasa 
rejestrująca, 
- przestrzega 
podstawowych zasad 
obsługi wskazanych 
urządzeń technicznych 
stosowanych w handlu, 
- Wyjaśnia cel 
stosowania kas 
rejestrujących, 
- wyjaśnia zasady 
płatności gotówką, 
- wyjaśnia zasady 
płatności kartą, 
- wyjaśnia prawa i 
obowiązki 
przedsiębiorcy w 
związku z 
przyjmowaniem 
płatności kartą, 
- definiuje pojęcie karty 
płatniczej, 
- wymienia rodzaje kart 
płatniczych, 
- wyjaśnia zasady 
wystawiania faktur, 
rachunków, paragonów, 
- wyjaśnia zasady 
wydawania towarów z 
magazynu, 
-wyjaśnia zasady  
wydawania towarów ze 
sklepu z tradycyjną 
formą obsługi, 
- wyjaśnia zasady  
wydawania towarów w 
nowoczesnych formach 
sprzedaży, 
- wyjaśnia zasady  
wydawania towarów: 
LIFO, FIFO, HIFO, 
- dobiera sposób 
pakowania do rodzaju 
towaru i oczekiwań 

- przygotowuje 
stanowisko kasjera do 
pracy zgodnie z 
zasadami ergonomii i 
przepisami prawa, 
- wykonuje powierzone 
zadania kasjera, w tym 
obsługuje kasę 
rejestrującą, 
- obsługuje urządzenia 
techniczne stosowane na 
stanowiskach pracy w 
handlu, zgodnie z 
zasadami obsługi, 
- dokonuje obliczeń 
związanych z masą 
towarów, 
- klasyfikuje karty 
płatnicze, 
- charakteryzuje rodzaje 
kart płatniczych, 
- sporządza dowody 
zakupu w jednostce 
handlowej podlegającej 
podatkowi VAT i 
niepodlegającej 
podatkowi VAT, 
- sporządza dowody 
zakupu przy 
zastosowaniu kas 
rejestrujących, 
-  sporządza dobowe i 
miesięczne raporty 
sprzedaży, 
- przygotowuje towary 
do wydania z magazynu, 
- przygotowuje towary 
do wydania towarów ze 
sklepu z tradycyjną 
formą obsługi, 
- przygotowuje towary 
do wydania towarów w 
nowoczesnych formach 
sprzedaży, 
- pakuje towar 
zapewniając 

- analizuje instrukcje 
obsługi urządzeń 
technicznych na 
stanowisku pracy, 
- interpretuje przepisy 
prawne dotyczące kas 
rejestrujących, płatności 
gotówkowych i 
elektronicznych 
instrumentów 
płatniczych, 
- stosuje programy 
komputerowe do 
wystawiania dowodów 
zakupu, 
- stosuje zasady 
wydawania towarów: 
LIFO, FIFO, HIFO, 
FEFO, LOFO, 
- dobiera zasady 
wydawania towarów w 
różnych formach 
sprzedaży towarów, 
- pakuje towar w 
zależności od 
okoliczności, 
 

- opracowuje regulamin 
form płatności za 
sprzedane towary(np.: 
gotówka, przedpłata, 
przelew, płatność kartą), 
- samodzielnie i 
bezbłędnie wystawia 
dokumenty przy 
wykorzystaniu 
programu 
komputerowego, 
- samodzielnie i 
bezbłędnie korzysta z 
urządzeń pomocniczych 
i kasy, 
- informuje klienta o 
organizacji i warunkach 
odbioru towaru, 
- wydaje towar z 
magazynu zgodnie ze 
stosowanymi zasadami, 
- dokonuje analizy 
systemów pakowania ze 
względu na 
bezpieczeństwo towaru, 
ochronę środowiska i 
efektywność 
ekonomiczną, 
- samodzielnie i 
bezbłędnie obsługuje 
klienta, 
 
 



   klienta, 
 

bezpieczeństwo i 
minimalizację strat, 

Czynności posprzedażowe 
- zna przepisy prawne 
regulujące zasady 
odpowiedzialności 
materialnej 
sprzedawców, 
- identyfikuje rodzaje 
odpowiedzialności 
materialnej, 
- definiuje pojęcie 
odpowiedzialności 
materialnej, 
- definiuje pojęcie 
inwentaryzacji, 
- wymienia metody 
inwentaryzacji, 
Wymienia składniki 
majątku i kapitałów 
podlegające 
inwentaryzacji, 
- identyfikuje 
dokumentację 
inwentaryzacyjną, 
- identyfikuje różnice 
inwentaryzacyjne. 

- wyjaśnia zagadnienie 
odpowiedzialności 
materialnej sprzedawcy, 
- rozróżnia 
odpowiedzialność na 
zasadzie winy 
udowodnionej i winy 
domniemanej, 
- wyjaśnia metody 
inwentaryzacji, 
- wyjaśnia procedurę 
przeprowadzania 
inwentaryzacji, 
- klasyfikuje różnice 
inwentaryzacyjne, 
- wyjaśnia sposób 
rozliczenia różnic 
inwentaryzacyjnych.  
 

- stosuje przepisy 
odpowiedzialności 
materialnej podczas 
wykonywania czynności 
zawodowych 
sprzedawcy, 
- dokumentuje 
powierzenie 
pracownikowi mienia, 
- wyjaśnia zasadę 
wspólnej 
odpowiedzialności 
materialnej 
pracowników, 
- przeprowadza 
inwentaryzację towarów 
i wybranych składników 
majątkowych, 
- sporządza protokół 
różnic 
inwentaryzacyjnych, 
- sporządza arkusz spisu 
z natury. 

- przewiduje skutki 
braku powierzenia 
odpowiedzialności 
materialnej sprzedawcy, 
- opracowuje procedurę 
przeprowadzenia 
inwentaryzacji w 
przedsiębiorstwie 
handlowym, 
- planuje inwentaryzację 
sprzedawanych towarów 
- przeprowadza 
inwentaryzację w 
warunkach wysokiej 
symulacji, 
- proponuje sposób 
rozliczenia różnic 
inwentaryzacyjnych. 

- samodzielnie ustala i 
rozlicza różnice 
inwentaryzacyjne, 
- bezbłędnie wykonuje 
wszystkie czynności 
posprzedażowe. 

 
 
Kryteria ocen prac pisemnych (prac klasowych, testów, sprawdzianów, kartkówek) 
Prace klasowe są oceniane wg poniższej skali: 
 

Stopień Wskaźnik procentowy 

niedostateczny 0%- 39% 

dopuszczający 40% - 59% 

dostateczny 60% - 74% 

dobry 75% - 89% 

bardzo dobry 90% - 100% 

celujący 100% dodatkowe zadania 
 
 
Sprawdziany dotyczące przygotowania do egzaminów zawodowych – uczeń musi uzyskać 75% 
punktów aby zaliczyć sprawdzian. 
 
 
Uczeń ma prawo do nieprzygotowania w semestrze w relacji dwie godziny tygodniowo = jedno  
nieprzygotowanie, nie więcej jednak niż 3 nieprzygotowania w semestrze i tak: 1 godzina  
tygodniowo  – 1 nieprzygotowanie; 2 godziny tygodniowo – 1 nieprzygotowanie, 3 i więcej godzin  
tygodniowo – 2 nieprzygotowania w semestrze. Nieprzygotowanie ucznia do zajęć musi być  
uzasadnione. 
 
Nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia ucznia z aktywności na lekcji. 
 
 



Postępowanie w przypadku posiadania przez ucznia dysfunkcji: 
W przypadku posiadania przez ucznia dysfunkcji, która pozwala na kontynuowanie kształcenia w zawodzie 
nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do zaleceń zawartych w opinii poradni psychologiczno-
pedagogicznej dla danego ucznia. 
 
 
UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 
Ocenianie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowane jest do jego indywidualnych 
możliwości. Uwzględnia ono zalecenia opinii lub orzeczenia PPP, jego zaangażowanie w proces dydaktyczny 
oraz postępy w nauce. 
 


