
 



 



 



 



 

Rozwiązanie testu należy wysłać do 12.05.2020r. na adres: 
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Test  

Imię i Nazwisko……………………… 

1. Zapasy towarowe gromadzi się w sklepie, aby: 

a. Tylko proponowad bogatą ofertę, klientom 
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b. Zapełnid puste miejsca na półkach 

c. Zapewnid miejsca w magazynie 

d. Zapewnid ciągłośd sprzedaży 

2. Wielkośd zapasów w sklepie spożywczym zależy od 

a. Właściwości fizykochemicznych towarów 

b. Sezonu 

c. Dochodu ludności 

d. Reklamy 

3. Rotacja w razach oznacza 

a. Zapas minimalny w sklepie 

b. Ile razy należy przywieź  towar do sklepu, aby zapewnid ciągłośd sprzedaży 

c. Zapas maksymalny w sklepie 

d. Zapas w sklepie 

4. Rotacja w dniach oznacza 

a. W ciągu ilu dni będziemy sprzedawad jedna dostawę towarów 

b. Zapas przeciętny w sklepie 

c. Obrót sklepu 

d. Ile razy musimy zrealizowad dostawę towarów 

5. Dostawa doraźna występuje: 

a. Gdy występują braki towarowe 

b. W przypadku zaopatrywania przez przedstawiciela handlowego 

c. Gdy dostawy są realizowane raz w tygodniu 

d. Gdy sami jedziemy po towar 

6.  Zapas towarowy stanowią artykuły zgromadzone: 

a. tylko w magazynie, 

b.  tylko na sali sprzedażowej, 

c. na sali sprzedażowej i w magazynie, 

d. w urządzeniach chłodniczych na sali sprzedażowej. 

7. Zapas minimalny to: 

a. najmniejsza ilośd towarów zgromadzonych w sklepie, 

b. największa ilośd towarów zgromadzonych w sklepie, 

c. towary, których nie udało się sprzedad, 

d.  towary zgromadzone przed sezonem. 

8. Towar, który sprzedawca zakupił przed sezonem, nazywa się: 

a. bieżący,   

b. przeciętny,  

c.  maksymalny,   

d. przedsezonowy. 

9.  Jakiego rodzaju straty można pokrywad z limitu ubytków towarowych? 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
10. Wymieo podstawowe sposoby ograniczania (zmniejszania) ubytków towarowych. 



.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 

.................................................................................................... 
 

11. Co ile dni w powinien byd uzupełniany zapas długopisów w sklepie "Miko"  

w kwietniu, jeśli ich zapas przeciętny wynosi 15 sztuk, a miesięczna sprzedaż - 150 

sztuk? 

a) 2           b)3              c)10           d)15 
 

12. Ile wyniesie zapas przeciętny sklepu wiedząc że zapas początkowy wyniósł 10 000 zł  
a zapas koocowy 7 000 zł 

a) 17 000 zł 

b) 85 000 zł 

c) 8500 zl 

d) 34 000 zł 

 

 

13. Określ jaki to rodzaj ubytków towarowych 
 

a) wyschnięcie wędliny                                      .............................................. 
b) rozkruszenie ciasta podczas krojenia             .............................................. 
c) kradzież przez pracownika sklepu                 ...............................................  
d) zalanie towaru podczas powodzi                   .............................................. 
 

Porodzenia  

 


