
Strona 1 z 2 

WyposaŜenie stanowisk egzaminacyjnych  

sesja  październik 2013 rok 

A.18 - Prowadzenie sprzedaŜy  

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 
kwalifikacji  Nazwa kwalifikacji 

Symbol 
cyfrowy 
zawodu 

Nazwa zawodu 

522301 Sprzedawca 

522305 Technik handlowiec 
A.18. Prowadzenie sprzedaŜy 

522306 Technik księgarstwa 

Opis wyposaŜenia ośrodka egzaminacyjnego  

Miejsce egzaminowania wyposaŜone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania 

wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpoŜarowej oraz 

ochrony środowiska. 

Opis stanowiska egzaminacyjnego: 

Ośrodek egzaminacyjny powinien przygotować stanowiska do prowadzenia sprzedaŜy, kaŜde 

wyposaŜone w kasę fiskalną z oprogramowaniem, urządzenie do znakowania towarów, regały 

do ekspozycji towarów i ladę sprzedaŜową, towary lub atrapy towarów, druki dokumentów 

dotyczących organizacji sprzedaŜy i sprzedaŜy towarów, materiały do pakowania towarów. 

Dla kaŜdego stanowiska do sprzedaŜy towarów powinno być wydzielone stanowisko 

do organizowania sprzedaŜy. 

Stanowiska powinny być ustawione w sposób umoŜliwiający egzaminatorom obserwację 

czynności wykonywanych przez wszystkich zdających. 
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W skład stanowiska do prowadzenia sprzedaŜy wchodzi: 

− stanowisko do organizowania sprzedaŜy: pomieszczenie lub wydzielony fragment 

pomieszczenia wyposaŜone w: regał do ekspozycji towarów, urządzenia do 

znakowania towarów, towary lub atrapy towarów, druki dokumentów dotyczące 

organizacji sprzedaŜy, materiały do pakowania towarów. 

− stanowisko do sprzedaŜy towarów (do obsługi klienta - jedno stanowisko dla 

jednego zdającego) wyposaŜone w kasę fiskalną z oprogramowaniem, środki 

pienięŜne, regał do ekspozycji towarów i ladę sprzedaŜową, metkownicę z taśmą, 

druki dokumentów dotyczące sprzedaŜy towarów, materiały do pakowania towarów. 

− kącik sanitarny – wspólny dla 3-6 zdających - pomieszczenie lub wydzielony 

fragment pomieszczenia wyposaŜony w umywalkę, ręczniki jednorazowe, środki 

czystości, apteczkę. 

Tabela 2. WyposaŜenie stanowiska egzaminacyjnego dla 1 zdającego 

Lp. nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-eksploatacyjne/uwagi 
liczba 

urządzenia, aparaty, elektronarzędzia 

1. 

kasa fiskalna z oprogramowaniem 
i taśmą 
(jeŜeli kasa fiskalna nie posiada szuflady 
na gotówkę dodatkowo naleŜy zapewnić 
kasetkę na gotówkę) 

drukarka igłowa lub termiczna, papier: 
57 mm z kopią, szerokość wydruku 24 
znaki, współpraca z komputerem, wagą 
elektroniczną i czytnikiem kodów 
kreskowych, ilość grup towarowych min. 
40, ilość kodów PLU min. 2 000, liczba 
stawek VAT min. 7, kasjerów min. 5 

1 szt. 

narzędzia, sprzęt 

2. metkownica z taśmą 
jednorzędowa, numeryczna, druk 8 cyfr w 
rzędzie, standardowa metka 26×12 

1 szt. 

3. kalkulator  1 szt. 

4. lada sprzedaŜowa  1 szt. 

5. 

regał do ekspozycji towarów 
(jeden regał na stanowisku 
sprzedaŜowym towarów i jeden 
w magazynie towarów) 

 2 szt. 

6. 
artykuły sanitarne: np. ściereczka, 
płyn do mycia, zmiotka, szufelka, 
kosz na śmieci 

  

7. środki pienięŜne-banknoty i bilon   

 


