
Test – Organizacja i techniki sprzedaży   Jadwiga Pocheć 

Test proszę rozwiązać i przysłać odpowiedzi tylko w formie np. 

 1. A 

 2. B 

3. D 

4. C 

Inaczej przysłanych odpowiedzi nie będę sprawdzać.  

Proszę nie przepisywać pytań!!!!!!!!!!!!! 

Termin 13 maja 2020r. godz. 16.00 - po tym terminie jeśli nie 

przyślesz testu będę stawiała ocenę niedostateczną. 

pochec.jadwiga@ckzkluczbork.edu.pl 

 

1. Konsument to osoba, która 

a. jest klientem. 

a. realizuje swoje potrzeby. 

b. przychodzi do sklepu. 

c. ma jakieś potrzeby. 

2. Konkurencja na rynku jest charakterystyczna 

a. tylko w sklepach polskich. 

b. dla gospodarki w epoce komunizmu. 

c. dla gospodarki rynkowej. 

d. Nie ma konkurencji na rynku. 

3. Usługi związane z handlem, za które klient nie płaci dodatkowo, to 

a. pakowanie, ważenie towaru. 

b. dowóz do domu klienta. 

c. skracanie spodni. 

d. montaż w domu klienta. 
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4. Butik to 

a. sklep odzieżowy męski. 

b. mały salonik mody. 

c. sklep obuwniczy. 

d. galeria handlowa. 

5. Sprzedaż tradycyjna to 

a. sprzedaż na targowisku. 

b. sprzedaż ze straganu. 

c. sprzedaż zza lady. 

d. sprzedaż na telefon. 

6. Do trwałego wyposażenia punktów sprzedaży detalicznej zaliczamy : 

a. meble sklepowe 

b. urządzenia kasowe 

c. urządzenia transportowe 

d. komory chłodnicze 

7.  Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Formy sprzedaży stosowane w stacjonarnym handlu detalicznym to 

A. sprzedaż obwoźna i preselekcyjna. 

B. sprzedaż tradycyjna, samoobsługowa i preselekcyjna. 

C. sprzedaż wysyłkowa i tradycyjna. 

D. sprzedaż internetowa i samoobsługowa. 

8. Zaznacz poprawne dokończenie zdania. 

Tradycyjną formę sprzedaży charakteryzuje 

A. wyodrębnienie (oddzielenie) części powierzchni przeznaczonej na towary i dla personelu 

obsługującego oraz części przeznaczonej dla klientów. 

B. bezpośredni, swobodny dostęp klienta do towarów. 

C. bezpośredni kontakt klienta z personelem sklepu (kasjerem) wyłącznie przy zapłacie 

za towar. 

D. możliwość samodzielnego odważania, odmierzania towaru. 

9. Wskaż cechy charakterystyczne sprzedaży preselekcyjnej. 

A. Samodzielność klientów w dokonywaniu wyboru towarów, do których mają dostęp, 



oraz możliwość korzystania (na życzenie) z pomocy sprzedawców. 

B. Obsługa klientów przez sprzedawcę odbywa się szeregowo. 

C. Towary są prezentowane wyłącznie przez sprzedawcę. 

D. Pobieranie towarów i pakowanie wykonywane jest samodzielnie przez klienta. 

10.W części roboczej sali sprzedażowej sprzedawca: 

a) przygotowuje dokumentację towarową 

b) obsługuje klientów placówki handlowej 

c) przygotowuje towar do wyłożenia na półki 

d) dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego 

11..Sprzedaż nowoczesna to: 

a) brak bezpośredniego dostępu do towaru 

b) indywidualna obsługa 

c) możliwość negocjowania warunków sprzedaży 

d) brak presji sprzedawcy 

12. Do specjalnych form sprzedaży nie zalicza się sprzedaży : 

a. wysyłkowej                                            b. na zamówienie 

c. samoobsługowej                                   d. z dostawą do domu 

13. 2.Jedną z form sprzedaży jest sprzedaż według wzoru, która jest odmianą preselekcji. Dotyczy 

ona sprzedaży: 

a) obuwia 

b) mebli 

c) odzieży 

d) książek 

14.Preselekcja charakteryzuje się : 

a) obsługą klienta zza lady, regulowaniem należności u sprzedawcy 

b) samodzielnym wyborem towaru przez klienta, regulowaniem należności u sprzedawcy 

c) samodzielnym wyborem towaru przez klienta, regulowaniem należności w kasie 

d) samodzielnym wyborem towaru przez klienta na podstawie katalogu, regulowanie należności przy 

odbiorze przesyłki z towarem 

15.Obsługa klienta w sklepach z metodą preselekcyjną następuję na : 

a) życzenie klienta  

b) wniosek kierownika 



c) życzenie sprzedawcy 

d) wniosek konkurencji 

16.To ostatnie ogniwo w obrocie towarowym : 

a. skup                                  c. handel hurtowy 

b. handel detaliczny              d. handel zagraniczny 

 

Warunki zaliczenia : 

0-6 niedostateczny 

7- 9 dopuszczający 

10 -12 dostateczny 

13-14 dobry 

15– 16 bardzo dobry 

Powodzenia 

 


