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Zawod: technik handlowiec 
symbol cyfrowy: 341 [03] 

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Czesc I - zakres wiadomosci i umiejetnosci wiasciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umiec: 

I. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, 
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
a w szczegolnosci : 
1.1. rozrozniac pojecia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, wybranych przepisow 

prawa dotyczqcych dziatalnosci gospodarczej, obrotu towarowego i towaroznawstwa; 
1.2. rozrozniac elementy, narzgdzia i zasady marketingu; 
1.3. rozpoznawac formy sprzedazy i zaptaty w dziatalnosci handlowej - hurtowej i detalicznej; 
1.4. rozrozniac dokumenty zwiqzane z obrotem towarowym; 
1.5. klasyfikowac towary zgodnie z obowiqzujqcymi zasadami; 
1.6. charakteryzowac towary na podstawie opisu ich cech uzytkowych. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. kalkulowac cene hurtowq i detalicznq; 
2.2. ewidencjonowac operacje gospodarcze w przedsiebiorstwie handlowym; 
2.3. rozliczac wyniki inwentaryzacji; 
2.4. obliczac wynik finansowy przedsiebiorstwa handlowego; 
2.5. interpretowac wyniki badan marketingowych; 
2.6. interpretowac wskazniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiebiorstwa handlowego; 
2.7. obliczac wartosci procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe; 
2.8. analizowac sporzqdzone dokumenty wymagane w obrocie towarowym; 
2.9. dobierac formy sprzedazy hurtowej i detalicznej w zaleznoSci od asortymentu towaru 

i rozmiarow przedsiqbiorstwa; 
2.10. interpretowac informacje dotyczqce towarow i obrotu towarowego, przedstawione w formie 

opisowej, tabelarycznej i graficznej. 

Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 
ihigieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska, 
a w szczegolnosci: 
3.1. wskazywac przepisy prawa dotyczqce bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpozarowej oraz ochrony srodowiska; 
3.2. stosowac zasady archiwizacji dokumentacji przedsiebiorstwa handlowego i ochrony baz 

danych; 
3.3. wskazywac zagrozenia wynikajqce z nieprzestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny 

pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony Srodowiska podczas wykonywania prac przez 
technika handlowca. 

Czesc II - zakres wiadomosci i umiejetnosci zwiqzanych z zatrudnieniem 
i dziatalnosciq gospodarczq 

Absolwent powinien umiec: 

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, tabel, 
wykresow, a w szczegolnosci: 
1 .I. rozrozniac podstawowe pojecia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa 

pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziatalnosci 
gospodarczej; 
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1.2. rozrozniac dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 
dziatalnosci gospodarczej; 

1.3. identyfikowac i analizowac informacje dotyczqce wymagan i uprawnien pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnoSci: 
2.1. analizowac informacje zwiqzane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 

i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem 

i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.3. rozrozniac skutki wynikajqce z nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreslonego zadania 
egzaminacyjnego wynikajqcego z zadania o tresci ogolnej: 

Opracowanie projektu realizacji prac zwiqzanych ze sprzedazq okreslonego 
towaru lub ustugi na podstawie dokumentacji. 

Absolwent powinien umiec: 

1. AnalizowaC rynek okreslonego towaru i uslugi na podstawie dokumentacji. 
2. Okreslac segment rynku dla okreslonego towaru i ustugi. 
3. Dobierad narzqdzia marketingowe w odniesieniu do okreslonego towaru i ustugi oraz 

segmentu rynku. 
4. Przygotowywac oferte handlowq okreslonego towaru i usiugi w jezyku polskim i obcym. 
5. SporzqdzaC dokumenty, w jqzyku polskim i obcym, wystqpujqce w procesie sprzedazy 

towarow i ustug. 
6. OpracowywaC propozycje umowy handlowej zgodnie z przepisami dotyczqcymi dziatalnosci 

gospodarczej i innymi normujqcymi sprzedaz towarow i ustug. 
7. Stosowac przepisy prawa w zakresie ochrony konkurencji i konsumenta oraz uczciwej 

konkurencji. 

Niezbqdne wyposazenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: 

Stanowisko komputerowe: komputer podtqczony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania 
procesu sprzedazy towarow i ustug. Druki umow handlowych, dowodow ksiqgowych. Kodeksy: spotek 
handlowych, cywilny, pracy. Ustawy: o swobodzie dziatalnosci gospodarczej, o ochronie konkurencji 
i konsumenta, o uczciwej konkurencji. Rocznik statystyczny. Poradniki podatkowe. Stowniki jqzykow 
obcych. Apteczka. 




