
Zakres III 

 

Przedmiot: Towar jako przedmiot handlu 

Prowadzący: Jolanta Urbanowicz 

Sposób zaliczenia: Test 

 

Kryteria oceny: 

Test  

7- 8  punktów – dopuszczający 

9 – 11  punktów – dostateczny 

12– 14 punktów – dobry 

15 – 16 punktów – bardzo dobry 

 

 

Rozwiązanie testu należy wysłać do 08.05.2020r. na adres: 

urbanowicz.jolanta@ckzkluczbork.edu.pl  

Materiały do pracy znajdziesz na stronie poniżej  

zakresu III w folderze : 

1. Opakowanie towarów. 

2. Znakowanie towarów. 

Zapoznaj się z nimi i odpowiedz na pytania w teście 

 
 
 
Test  
 
Imię i Nazwisko……………………………… 
 
 

1. Opakowanie to wyrób, który wykonany jest z dowolnego materiału, przeznaczony do 
przechowywania, ochrony, przewozu, a także dostarczania lub prezentacji 
produktów. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

2. Producent i sprzedawca mają obowiązek udzielania rzetelniej informacji o towarze. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    
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3. Opakowania jednostkowe służą do przekazywania produktu użytkownikowi w 
miejscu zakupu. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

4. Opakowanie produktu nie wpływa na zainteresowanie klienta tym towarem. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

5. Zaletą opakowao z papieru jest ich niski koszt wytworzenia, duża wytrzymałośd 
mechaniczna, a także odpornośd na działanie drobnoustrojów. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

6. Opakowanie pośrednie, inaczej nazywane zewnętrznym, stanowi ochronę dla 
towarów w opakowaniach jednostkowych. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

7. Towary jednostkowe przed wystawieniem na meblach sprzedażowych powinny 
zostad oznaczone ceną. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

8. Kod kreskowy produktu jest obecnie jednym z ważniejszych znaków umieszczanym 
na opakowaniu. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

9. Opakowania szklane nie podlegają recyklingowi.   
a) Prawda                                       b) Fałsz    

10. Na opakowaniach umieszcza się znaki informujące o rodzaju tworzywa, z jakiego 
zostało wytworzone zostało. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

11. Kod EAN jest systemem międzynarodowym, przestrzegając jego zasad, mamy 
pewnośd, że dany numer towaru jest niepowtarzalny na całym świecie. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

 
 

12. Znak  umieszcza się na opakowaniach transportowych. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

 
13. Wszystkie informacje zawarte na opakowaniu powinny byd przedstawione w języku 

polskim. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

 
 

14. Znak oznacza, że produkt tekstylny można prad w suszarce bębnowej. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

 



15. Znak  oznacza, że substancja jest żrąca. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

 
 

16. Znak oznacza, że wyrób tekstylny należy prad w temperaturze 40°C, ze 
szczególną ostrożnością. 
a) Prawda                                       b) Fałsz    

 
 

 


