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Uczeń na ocenę: 

dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 

 Zaopatrzenie i magazynowanie w firmie handlowej  

(zaopatrzenie w przedsiębiorstwie handlowym, gospodarka magazynowa, dokumentacja magazynowa, procesy logistyczne w handlu) 
 

 wyjaśnia terminy: zaopatrzenie, 

towar,  negocjacje handlowe, 

harmonogram dostaw, odbiór 

ilościowy i jakościowy, zapas, 

zapas bieżący, cykliczny, 

zabezpieczający, sezonowy, 

spekulacyjny, zapasy trudno 

zbywalne, zapasy nadmierne, 

rotacja zapasów,    

 wyjaśnia: magazyn 

magazynowanie, wyposażenie 

magazynu,  

 wyjaśnia termin logistyki,  

 wie czym jest dystrybucja, 

transport , spedycja, zapas, 

konteneryzacja, spedycja, 

spedytor, 

 

 wie na czym opiera się sukces 

placówki handlowej,  

 zna dokumenty towarzyszące 

dostawie, 

 wie czym jest gospodarka 

magazynowa,  

 wymienia rodzaje magazynów,  

 wie co należy do podstawowych 

zadań realizowanych przez 

magazyn, 

 wymienia urządzenia do 

składowania,  

 określa rozmieszczenie towarów  

w magazynie,  

 wie co zawiera instrukcja 

magazynowa,  

 wie czym jest odbiór ilościowy  

i jakościowy, 

 posiada informacje na temat 

oznakowania towarów,  

 wie czym jest logistyka. 

 

 

 

 

 zna źródła zaopatrzenia placówek 

handlowych,  

 zna etapy realizacji zaopatrzenia,  

 zna istotę gospodarki 

magazynowej, 

 dokonuje szerokiej klasyfikacji 

magazynów ze względu na różne 

kryteria,  

 wymienia urządzenia transportu 

technologicznego, 

 wymienia magazynowe urządzenia 

pomocnicze,  

 wymienia urządzenia do 

składowania – omawia je, 

 zna przyczyny utrzymywania 

zapasów w firmie,  

 zna klasyfikację zapasów 

towarowych w handlu, 

 podaje na przykładzie zapasy 

trudno zbywalne,  

 opisuje cechy gospodarki 

rynkowej, 

 potrafi zaplanować zakupy 

towarów,  

 składa zamówienie wszystkimi 

sposobami ( np. e-mailem itp.) 

 dokonuje klasyfikacji magazynów 

i ich charakterystyki,  

 wymienia funkcje magazynów,  

 

 omawia schemat zaopatrzenia 

placówek handlowych, 

 zna etapy realizacji zaopatrzenia i 

omawia je, 

 omawia czynniki wpływające na 

wybór źródeł zaopatrzenia,  

 zna i omawia zasady zaopatrzenia 

placówek handlowych, 

 dokonuje szerokiej klasyfikacji 

magazynów ze względu na różne 

kryteria i omawia je,  

 omawia szeroko funkcje i  zadania 

regałów,  

 omawia koszty magazynowania  

w gospodarce magazynowej – zna 

ich zakres, 

 szeroko omawia urządzenia 

transportu technologicznego 

stosowane w magazynach, 

 wymienia magazynowe urządzenia 

pomocnicze i omawia je, 

 omawia urządzenia techniki 

obliczeniowej i informatycznej  

w zakresie magazynowania, 

 zna klasyfikację zapasów 

towarowych w handlu i dokonuje 

ich charakterystyki, 

 zna przyczyny utrzymywania 

zapasów w firmie i omawia je, 

 

 Omawia model zapasów 

przedsiębiorstwa powstałych w 

poszczególnych fazach procesu 

gospodarczego, 

 Omawia model zapasów 

przedsiębiorstwa 

sklasyfikowanych ze względu na 

sposób tworzenia, 

 dokonuje lokalizacji magazynu  

w sieci dostaw, 

 omawia infrastrukturę techniczną 

gospodarki magazynowej, 

 dokonuje podziału regałów stałych 

i przejezdnych, 

 omawia cechy charakterystyczne 

poszczególnych rodzajów regałów 

paletowych,  

 omawia znaczenie współzależności 

logistyki magazynowej  

i organizacji transportu, 

 omawia koszty utrzymania 

zapasów podając przykład 

praktyczny, 

 potrafi zgromadzić informacje  

w bazach danych,  

 planuje wnętrze magazynu, 

 wymienia i omawia zasady 

gospodarki magazynowej, 

 oblicza i interpretuje obliczone 



 wymienia czynniki wpływające na 

efektywność pracy magazynu,  

 wymienia strefy czynności 

manipulacyjnych w magazynie, 

 dokonuje odbioru ilościowego  

i jakościowego towarów, 

charakteryzuje dokumenty 

związane z gospodarką 

magazynową,  

 weryfikuje dokumenty 

magazynowe pod względem 

poprawności,  

 weryfikuje prawidłowość 

wydawania i przyjmowania , 

 opisuje składniki procesów 

logistycznych,  

 wie co jest centralnym ogniwem 

logistyki, 

 wie co należy do zadań spedytora, 

 wyjaśnia istotę rodzajów 

dystrybucji,  

 dobiera środek transportu rodzaju 

towaru. 

 omawia proces magazynowy, 

 ustala poziom zapasów 

pozwalających na utrzymanie 

ciągłości sprzedaży,  

 ustala wielkość zapotrzebowania 

na towary, 

 zna konsekwencje utrzymywania 

zbyt dużych i zbyt małych  

zapasów, 

 wie na czym polega obliczanie 

rotacji zapasów w dniach i razach,  

 sporządza zamówienie na towary, 

 dokonuje wyborów dostawców w 

oparciu o konkretne kryteria ( czas 

realizacji dostawy, formę 

płatności, itp.), 

 omawia zasady lokalizacji 

magazynów szczególnie 

hurtowych i dystrybucyjnych,  

 wymienia funkcje magazynów  

i omawia je,  

 wymienia czynniki wpływające na 

efektywność pracy magazynu  

i omawia je,  

 wymienia strefy czynności 

manipulacyjnych w magazynie, 

 określa przepustowość magazynu,  

 określa stan zapasów towarów na 

podstawie kartotek 

magazynowych, 

 wyjaśnia znaczenie 

poszczególnych typów 

dokumentów magazynowych,  

 wypełnia dokumenty magazynowe 

 wskazuje uczestników kanałów 

wskaźniki magazynowe,  

 analizuje i określa wpływ logistyki 

na prowadzenie sprzedaży  

i poziom kosztów,   

 sporządza plan dystrybucji 

towarów, 

 charakteryzuje strategie 

dystrybucji. 

 



dystrybucji towarów, 

 dobiera kanał dystrybucji do 

wybranych towarów, 

 wie na czym polega optymalizacja 

fizycznego przepływu produktów. 

Odpowiedzialność zawodowa 

(rodzaje odpowiedzialności prawnej związanej z zawodem handlowca, odpowiedzialność w zakresie ochrony danych osobowych i tajemnicy 

przedsiębiorstwa) 
 zna pojęcie : dane osobowe, dane 

wrażliwe, dane szczególnie 

chronione, tajemnica 

przedsiębiorstwa, tajemnica 

zawodowa, tajemnica służbowa, 

informacje niejawne, ryzyko 

zawodowe, mobbing, humanizacja  

pracy, norma, odpowiedzialność 

cywilna, karna zawodowa, wyjaśnia 

skrót RODO. 

 wymienia dane szczególnie 

chronione,  

 zna rolę administratora danych,  

 wymienia informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa,  

 wie czym jest prawnie chroniony 

interes,  

 wymienia rodzaje 

odpowiedzialności pracowników 

przedsiębiorstw handlowych,  

 odpowiedzialność cywilna, karna, 

zawodowa. 

 

 

 przetwarza dane osobowe zakresie 

dopuszczonym zgodą 

udostępniającego, 

 wymienia informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa ( podaje 

przykłady),  

 wymienia podstawowe zasady 

odpowiedzialności materialnej 

pracownika,  

 podaje przykłady naruszenia norm  

i procedur postępowania,  

 wie z czym wiąże się 

odpowiedzialność cywilna. 

 

 pozyskuje i przechowuje  dane 

osobowe zgodnie z przepisami 

prawa,  

 realizuje zadania handlowca  

z poszanowaniem tajemnicy jak 

również tajemnicy 

przedsiębiorstwa, 

 wymienia i omawia rodzaje 

odpowiedzialności pracowników 

przedsiębiorstw handlowych, 

 wymienia podstawowe zasady 

odpowiedzialności materialnej 

pracownika i omawia je.  

 

 wskazuje przepisy prawne 

dotyczące tajemnicy zawodowej,  

 wskazuje źródła regulujące zakres 

odpowiedzialności pracowników 

handlu,  

 ustala konsekwencje 

nieprzestrzegania przepisów  

o ochronie danych osobowych  

i tajemnic. 

 


