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Звернення до учня 

 

Робочий зошит учня для виконання лабораторно – практичних робіт з предмету 
«контрольно – касове обладнання» призначений для проведення лабораторно – 
практичних робіт з предмету контрольно – касове обладнання в професійних навчальних 
закладах. Він містить шість лабораторно – практичних робіт, які повністю охоплюють 
навчальний матеріал, згідно  типової навчальної програми з предмета «Контрольно – 
касове обладнання» кількість годин теоретичного навчання на 3 категорію складає 102 
години із них 44 години лабораторно  - практичних занять. 

Використання робочого зошита учня з друкованою основою для виконання 
лабораторно-практичних робіт з предмету «Контрольно – касове обладнання» дасть вам 
змогу самостійно перевірити якість засвоєння теоретичного матеріалу, опрацьовувати 
прийоми роботи на ЕККА. 

На етапі виконання завдання, ви повинні ретельно аналізуати результати своєї 
роботи, систематизувати та записувати їх у  робочих зошитах, які розраховані на кожного 
учня.  

Успішне виконання всіх лабораторно-практичних робіт з предмету «Контрольно – 
касове обладнання» дасть у подальшому змогу виконувати всі види робіт контролера – 
касира 3 категорії, передбачених кваліфікаційними вимогами до галузевих умов і 
стандартів. 
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Лабораторно – практичне заняття  № 1.  

Тема: «Підготовка ЕККА різних типів до роботи».  

Мета: Навчитись виконувати підготовку ЕККА різних типів до роботи. 

Матеріально технічне забезпечення: 

1. Бабіни чекової та контрольної стрічок. 

2.    Посібник по експлуатації. 

3. Прилади необхідні для підготовки ЕККА різних типів до роботи. 

4.   ЕККА різних типів. 

Час проведення: 2 години. 

ХІД РОБОТИ 

Завдання:    

1. Переваги розрахунків через ЕККА. 

Розрахунки з покупцями через ЕККА мають значні переваги порівняно з 
немашинними.  Розрахунки через ЕККА (продовжити речення): 

 

• забезпечують точний __________________________________________________; 
       • забезпечують контроль ________________________________________________; 

• скорочують час на ____________________________________________________; 
       • підвищують продуктивність ____________________________________________; 

• зводять до мінімуму можливі _____________________________ час розрахунків; 
• поліпшують _____________________ умови під час продажу продовольчих товарів. 

 

2.   Основні операції ЕККА 
 

Сучасні електронні касові машини виконують такі функції ( вибрати правильні 
функції):   

   підраховують загальну вартість покупки 

    програмування артикулів 

    дозволяють під час роботи одночасно вести облік товарів через комп'ютер 

зняття звітів 

обчислюють здачу 
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Перелік касових операцій, що виконуються: 

(вписати в схему види реєстрації оплат) 

 

 

 

 

 

 

( вставити пропущені слова)  

• множення ________на ______________ товару, також на дробову кількість товару з              
урахуванням ________ знаків; 

• обчислення відсоткової ____________або _______________;  

• облік _______________________________________________;  

• _________________________________________ операції; 

• виправлення помилки касира до запису ____________________________________; 
• обчислення  _____________________________ підсумків; 

      • службове ________________________________ готівки; 
      • службова ________________________________ готівки. 

 

Фіскальні можливості ЕККА 

1. ЕККА друкує касовий чек, який містить:  
     ( записати в правильному порядку технологічну послідовність) 
 

 назву та місце знаходження підприємства 
 дату і час видачі касового чека  
 кількість та ціну товару 
 загальну вартість усіх придбаних товарів 
 реєстраційний номер ЕККА, що дається Державною податковою інспекцією  
 заводський номер ЕККА 
 назву кожного придбаного товару, якщо їх кілька  
 код ставки податку кожного товару  

           послідовний номер касового чека 

           реєстрація оплати 
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      2. ЕККА забезпечує щоденну видачу звітних чеків, кожний з яких є бухгалтерським  
документом підприємства. На кожному зі щоденних звітних чеків має бути:  
 
( викресли  зайві записи в чеку таким чином     ,     ) 
 

суми денних оборотів з реалізації товарів 
 
  номер останнього касового чека 
 
 дата і час видачі звітного чека 
  
загальна сума денного обороту з реалізації товарів 

 
         обнуления (звіт Z) 
 

заводський номер ЕККА 
 

 код та ставка податку 
 
          послідовний номер касового чека 

 
 реєстраційний номер ЕККА 

 
 назву кожного придбаного товару, якщо їх кілька  

 
 
 
 

3. ЕККА друкує на чековій стрічці періодичні звіти фіскальної пам'яті за будь-який 
проміжок часу з початку його експлуатації. На кожному з періодичних звітних чеків 
вказано інформацію:  

 
( виберати правильні відповіді) 
 
заводський номер ЕККА та дата його занесення 
 
реєстраційний номер ЕККА та дату його останньої зміни або всі номери з датами їх 
змін за означений проміжок часу 
 
 коди та ставки податку у відсотках 
 
дата і час видачі звітного чека 
 
 дату останньої зміни в ЕККА 
 
 суми денних оборотів реалізації товарів за кожною ставкою податку окремо за оз-
начений проміжок часу 
 

Х 
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 суму денних оборотів з реалізації товарів за зазначений проміжок часу, які не 
підлягають оподаткуванню 
 
назву та місце знаходження підприємства 
 
 загальну суму денних оборотів з реалізації товарів за означений проміжок часу 
 
 кількість касових чеків, виданих за означений проміжок часу 
 
обнуления (звіт Z) 
 
 номери і дати видачі першого і останнього фіскальних звітних чеків за зазначений 
проміжок часу. 
 

 
 
( продовжити речення) 
 
 

4. ЕККА має годинник-календар реального часу, який зберігає__________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. ЕККА подає ціни та вартості товарів у вигляді______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 
 

6. ЕККА може обчислювати заданий вид податку ( дати відповідь):  
 
ПДВ — _______________________________________; 
 
 ПОБ — _______________________________________. 
 
 
 
 
3.  Правила охорони праці під час роботи на ЕККА. 
 
( вписати в схему правильні відповіді) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           До роботи на ЕККА допускаються особи 
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(продовжити  речення) 
 

1. Робоче місце касира має бути обладнане ____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________. 

2. Перед вмиканням апарата в мережу необхідно __________________________________ 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

3. Вмикати ЕККА в мережу необхідно тільки через __________________________________ 
_________________________________________________________________________________. 

4. Всі частини апарату, через які проходить електричний струм, повинні бути _________ 
_____________________________________________________________________________. 

10. У разі виявлення неполадок апарата необхідно ______________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

11. При неполадках ЕККА необхідно викликати _________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

12. Потрібно стежити за чистотою апарату______________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

13. Під час роботи ЕККА необхідно слідкувати, щоб _____________________________ 
_____________________________________________________________________________. 

14. Необхідно слідкувати, щоб на клавішну панель і корпус апарата не потрапила _____ 
____________________________________________________________________________, 
15. Після закінчення роботи ЕККА______________________________________________. 

 
 
 

                                       

                               Забороняється 



9 
 

 
 
 
4. Підготовка до роботи ЕККА «Ера-101» 
 
1. ( вписати в схему правильні відповіді) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
2. ( вставити пропущені слова) 
На робочому місці касир оглядає вилку, шнур, розетку, вмикає ЕККА в 
електромережу, натискує на перемикач, вставляє КЛЮЧ Р у положення ___, 
повертає в положення___ і на табло з'являються ____. 
 

3.   ( продовжити речення) Касир оформляє початок контрольної стрічки. Вказує на 
ній __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

 
4. ( вставити пропущені слова) 

Старший касир у присутності касира за допомогою КЛЮЧА ________ знімає звітні 
документи на початок роботи наступного разу. 
 

Висновок:   
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Перед початком роботи на 
ЕККА контролер-касир от-
римує у старшого касира 
необхідне для роботи: 

    Ключі: 

    Гроші: 
   Бобіни: 

 Приладдя: 
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_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Лабораторно – практичне заняття  № 2.  

Тема: «Робота на ЕККА «ЕРА – 101» в режимі реєстрації покупок». 

Мета: Навчитись працювати на ЕККА «ЕРА – 101» в режимі реєстрації покупок. 

Матеріально технічне забезпечення: 

1. Бабіни чекової та контрольної стрічок. 

2.    Посібник по експлуатації. 

3. Прилади необхідні для підготовки ЕККА різних типів до роботи. 

4.   ЕККА « ЕРА – 101» 

Час проведення 10 годин 

ХІД РОБОТИ 

Завдання: 

1. Основні вузли та блоки на ЕККА «ЕРА-101». 

ТЕСТ (обвести колом правильну відповідь) 

 
1. Цей блок розташований у верхньому правому куті корпуса апарата: 

А)  блок замків і ключів 

Б)  блок друкування контрольної та чекової стрічок 

В) блок фіскальної пам'яті. 

 

       2. Цей блок призначений для забезпечення електроживлення всіх 
функціональних вузлів ЕККА: 

А)  блок керування 

      Б) блок електроживлення 

В)  блок замків і ключів. 

 

        3. Цей блок здійснює одноразовий запис інформації у кожну окрему ділянку 
пам'яті й подальше багаторазове читання цієї інформації: 

А) блок друкування контрольної та чекової стрічок 

Б)  блок фіскальної пам'яті 
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В)  блок управління індикації. 

         4. Цей блок розташований на лицьовій панелі апарата. Він показує касиру: 
режим роботи апарата, цифрову інформацію, технічний стан апарата, функціональні 
операції касира. 

А)  блок індикації касира 

Б)  блок індикації покупця 

В)  блок управління індикації. 

 

          5. Цей блок зроблено як табло, що обертається. Він розташований праворуч у 
верхній частині апарата і вказує: функціональні операції касира, цифрову інформацію. 

А) блок управління індикації  

Б)  блок індикації покупця 

В)  блок індикації касира. 

 

           6. Цей блок розташований у нижній частині корпуса апарата та складається з 
елементів: мікропроцесор, пам'яті (оперативної й фіскальної), інтерфейсів, комутуючих. 

А)  блок керування 

Б) блок друкування контрольної та чекової стрічок 

В) блок фіскальної пам'яті. 

 

          7. Цей блок забезпечує автоматичну підмотку контрольної стрічки на 
приймальну котушку: 

А)  блок керування 

Б)  блок друкування контрольної та чекової стрічок 

В)  блок фіскальної пам'яті 

Г)  блок управління індикації. 

 

          8. Цей блок має: має 38 клавіш (11 цифрових і 27 функціональних) цифрові 
клавіші від «1» до «9», «О», «00»; функціональне поле відділів від 01 до 09. 

А)  блок керування 

Б)  блок друкування контрольної та чекової стрічок 

В)  блок управління індикації 
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Г) блок клавіатури. 

2. Характеристика клавішного поля ЕККА «ЕРА-101»в режимі реєстрації 
покупок. 

 

 ТЕСТ( обвести колом правильну відповідь ) 

1. Додавання відсоткової надбавки до разової купівлі клієнта,  або до проміжної суми 
виконується за допомогою клавіші: 
 
А) +Тх 
Б) + % 
В) -% 

       2.  Ця клавіша показує, що введене перед ним число є кодом товару (артикула), або  
артикульної групи. Приводить до додавання даного артикула до рахунку : 

            А) QTV 

            Б) F3 

            В) PLU 

      3. Протяжка чекової та контрольної стрічки виконується за допомогою клавіші: 

            А) F3 

            Б) PF 

            В) PLU 

    4.  Ця клавіша виконує функцію додавання вартісної надбавки до суми покупки: 

           А) –Tx 

Б) +Tx 

F1     +Tx PF +% 

 

F2 -Tx F3 -% 

QTV VD 
ST 

CL 05 PLU PY1 

7 8 9 04 09 PY2 
4 5 6 03 08 PY3 

1 2 3 02 07 STL 

0 00 . 01 06 TL 
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            В)  F1 

   5. Клавіша множення: 

      А) QTV 

      Б) PLU 

      В) F2 

   6.      Ця клавіша анулює неправильно набрану суму й інформацію; відміняє  розпочату 
операцію при помилковому натисненні на функціональну клавішу: 

       А) QTV 

       Б) PLU 

       В) CL 

   7. Ця клавіша виконує функцію попереднього підрахунку: 

        А) CL 

        Б) STL 

        В) F3 

  8. Службовий внесок суми виконується за допомогою клавіші: 
 
        А) F1 
        Б) F2 
        В) F3 
 
  9. Ця клавіша завершує розрахунок загальної суми, закриває оплату готівкою, відкриває 
грошову шухляду, віддруковує чек 

         А) PLU 

          Б)    TL 

           В)     STL 

10. Службова видача суми виконується за допомогою клавіші: 
        А) F1 
        Б) F2 
        В) F3 
 

11. Ця клавіша виконує операцію анулювання, в рамках незакінченого чека: 

        А) VD/ST 

        Б) STL 

        В) CL 
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12. За допомогою цієї клавіші виконується  віднімання вартісної знижки до суми покупки: 

        А)+Tx 

        Б) STL 

        В) –Tx 

13. Ця клавіша виконує віднімання відсоткової знижки від вартості покупки клієнта: 

         А) -% 

         Б) +% 

         В) –Тх 

14. Секційні клавіші на ЕККА ЕРА-101: 

         А) 0-9 

         Б) 01-09 

         В) всі клавіші 

15. Клавіша попереднього підрахунку: 

        А) TL 

        Б) STL 

        В) QTV 

16. Цю клавішу використовують при оплаті вартості покупки чеком: 

        А) PLU 

        Б) PY1 

        В) PY2 

 
3. Особливості заправки контрольної та чекової стрічок на ЕККА «ЕРА-101» 

 
(Скласти схему: послідовність заправки чекової стрічки) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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( скласти схему: послідовність заправки контрольної стрічки) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Правила розрахунку з покупцям ( продовжити речення) 

1. Закінчивши уведення в ЕККА всіх покупок одного покупця і визначивши їх 
загальну вартість, касир________________________________________________________. 

2. Отримавши від покупця гроші, 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________. 

5. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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3. Основне завдання касира під час роботи 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________. 

4. Під час роботи у разі відволікання касира (шум, запитання покупців) можна 
припуститися помилки. Уникнути помилок допоможуть 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. Одна з поширених помилок роботи на ЕККА _________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
 
( вставити пропущені клавіші) 
 
6. Цю помилку ліквідують натискуванням на клавішу [___] поки не натиснута 

клавіша [___]. Якщо вже натиснута клавіша [___], то до натискування клавіші [___] 
треба натиснути клавішу [________]. 

7. У разі, якщо касир помилково набрав код товару, натиснув на клавішу [___] і чек 
вийшов, то касир вибиває чек на правильно набраний код. 

 
( продовжити речення) 
 
8. Попередній чек він відкладає, а в кінці робочого дня ____________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

 
5. Послідовність роботи контролера-касира в режимі  реєстрації покупок на ЕККА 

«Ера-101». 
 
( вставити пропущені слова, клавіші) 

Обслуговуючий персонал має добре володіти технікою роботи на ЕККА даного типу і 
мають посвідчення про закінчення навчання. Під час роботи контролер-касир має стежити 
за_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________. 
Реквізити чека повинні мати чіткий відбиток. 

Робота на ЕККА здебільшого проводиться на закодовані товари. Тому при 
розрахунках цифрова інформація вводиться за допомогою _____________________до 
пам'яті ЕККА і накопичується протягом дня у_______________. Вартість однієї або 
більше покупок одного покупця вводиться послідовним набором на клавіатурі 
відповідного коду товару, клавіші [_____] і далі на [____]. Під час розрахунку можуть 
виникнути різні ситуації.  

Розглянемо алгоритмів робочого дня контролера касира. 

( вставити пропущені клавіші, цифрові значення, слова, підклеїти чеки до кожного  
завдання) 

Переходимо в режим реєстрації: 
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1. Ключ R в режим R – на індикаторі  
запрошення на ввод пароля касира. 

Вводимо пароль касира – ________________. 

 

2. Друкуємо  НУЛЬОВИЙ ЧЕК – 
     перевіряємо _________________________. 

    Чек друкуємо при натисканні клавіші ____  

   та підклеюємо в журнал ________________ 

______________________________________ 

 

3. Друкуємо  ЗВІТ-Х –  
ключ Х в режим Х 

   кл. ______ – пароль кассира(______________) –  

на індикаторі 00    1-6. 

Натискаємо кл. ________, друкується денний Х звіт  

з нульовими показниками. 

Який має ___ підзвітів. Звіт  підклеюємо в журнал _______. 

 

4. Введення СЛУЖБОВОЇ СУМИ –виконується  
 
   для введеня залишка минулого дня (розмінні гроші)   

 Формула введення: 

  Cума залишку (____________) – кл._____. 

 

 

 

5. Виконуємо покупки: 
 

1. ЧЕК  БЕЗ МНОЖЕННЯ НА ОДНУ ПОКУПКУ: 
 
 

№ коду товару(__) →  кл. _____ →  кл._______ 

 

 

Місце для чеків  

(2 нульових чека) 

Місце для чеків 

( звіт Х) 

Місце для чеків 

( службовий 
внесок) 

Місце для чеків 

(чек без 
множення на 1 

покупку) 
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2. ЧЕК  З МНОЖЕННЯМ НА ОДНУ ПОКУПКУ: 
 

  Кільк товару(__)→ кл. _____→  № коду товару (___) 

→  кл. _____ → кл. _____. 

 

3. ЧЕК НА ДЕКІЛЬКА ПОКУПОК: 

 Кільк товару(__)→ кл.______→  № коду товару(__)  

→  кл.____ → Кільк товару(__)→ кл._____→  № коду товару (__) 

→ кл._____ → Кільк товару(__)→ кл. ____→  № коду товару(__)  

→ кл.____ → кл._____. 

 

4. ЧЕК ДЕКІЛЬКА ПОКУПОК ЗІ ЗДАЧЕЮ: 
 
Кільк товару(__)→ кл._____→  № коду товару (__) 

→  кл.____ → Кільк товару(__)→ кл. ____→ № коду товару(__)  

→ кл.____ → Кільк товару(__)→ кл. _____→  № коду товару (__) 

→  кл. ____→ кл .___→ сума від покупця  (________)→ кл.____  

    

5. ЧЕК НА ДЕКІЛЬКА ПОКУПОК З АНУЛЮВАННЯМ: 
 
а)  анулювання позиції у кінці чека:  

(1 покупка)Кільк товару(__)→ кл.____ →  № коду товару (__) 

→  кл.____  →(2 покупка) Кільк товару(__)→ кл.____  

→  № коду товару (__) →  кл.____  →(3 покупка) Кільк  

товару(__) → кл.____ →  № коду товару(__)  

→ кл.____ → кл.____   →  кл.____  → сума від  

покупця(_________)  → кл.____  

б)  анулювання позиції в середині чека: 

(1 покупка) Кільк товару(__)→ кл.____ →  № коду товару(__)  

→ кл.____  →(2покупка) Кільк товару(__)→  кл.____→  

 № коду товару (__) →  кл.____  → (3 покупка)Кільк  

товару(__)→кл.____ →  № коду товару(__) → кл.____ →  

Місце для чеків 

(чек з множення 
на 1 покупку) 

Місце для чеків 

(чек на декілька 
покупок) 

Місце для чеків 

(чек на декілька 
покупок зі 

здачею) 

Місце для чеків 

(чек на декілька 
покупок з 

анулюванням 
позиці в кінці 

чека зі здачею) 

Місце для чеків 

(чек на декілька 
покупок з 

анулюванням 
позиці в 

середині чека зі 
здачею) 
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кл.____  → кл.____   →(1 покупка) Кільк товар(__)→  

кл.____ →  №коду товару (__)→кл.____ → кл.____ → сума  

від покупця  (_________)→ кл.____     

 

 

6. Перевірковий Х звіт. 
 
Ключ ____ в режим _____ вводимо пароль касира (________) 

 натискаємо на клавішу ________ друкується Х звіт  

____ підзвіт, в якому вказано суму що знаходиться в касі  

на даний час. 

 

 

7.  Інкасація на ЕККА «ЕРА-101» 

 

Формула: Сума інкасації – кл. ______. 

         ___________________– кл. _______. 

 

 

 

8. В кінці робочого дня виконуємо  Z-звіт с обнуленням.  
  
Чек подклеюємо в журнал _______. 

Обнулення – це _____________________________________ 

__________________________________________________ 

Формула обнулення:________________________________ 

 

 

 

 

 

Місце для чеків 

(чек інкасації) 

Місце для чеків 

(чек Z  звіт з 
обнулінням)) 

Місце для чеків 

(чек Х звіт на 
кінець робочого 

дня) 
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6. Інкасація на ЕККА « ЕРА – 101» 

Виконуємо   СЛУЖБОВЕ ВИВЕДЕННЯ СУМИ. 
Виконується при інкасаці. Контролер-касир здає  гроші в головну касу. Для цього 

розкладає паперові гроші по купюрам, а монети по достоїству и складає  покупюрний опис 
– підрахунку виручки.  

КАСА № 1.     Покупюрний опис від «___»_____________20__р. 

 

                                        100.0 *            =       

                                         50.0 *             =       

                                         20.0 *             =       

                                         10.0 *             =       

                                           5.0 *             =         

                                           2.0 *             =         

                                           1.0 *             =         

 

Усього:   ___________________________________________________________________                         

Гроші  здав касир                                                           Підпис 

Гроші  прийняв касир                                                    Підпис 

 
 
7.Основні звіти та їх пояснення на ЕККА «ЕРА-101» 

1.  ДЕННИЙ   Х-звіт( вписати формулу виконання Х звіту): 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

2.  ДЕННИЙ   Z –звіт  з обнуленням (вписати формулу виконання 

Z звіту): 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

2. ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА МІСЯЦЬ( вписати формулу виконання 
фінансового звіту): 

Місце для чеків 

(чек Z  звіт з 
обнулінням) 

Місце для чеків 

(чек Х звіт) 
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_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Роздрук підзвітів (дати характеристику підзвітів): 

ЗВІТ1   ТОВ –_____________________________________________________________ 

ЗВІТ2   ВІД  – _____________________________________________________________ 

ЗВІТ3   ГРП – _____________________________________________________________ 

ЗВІТ4   ПДВ – _____________________________________________________________ 

ЗВІТ5   ОПР –_____________________________________________________________  

ЗВІТ6    ЗАГ -  ____________________________________________________________ 

ЗВІТ7   ТОВ – ____________________________________________________________ 

ЗВІТ8   ТОВ – ____________________________________________________________ 

ЗВІТ9   ВІД  - _____________________________________________________________ 

 

Висновок:   
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Місце для чеків 

(фінансовий 
звіт) 
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Лабораторно – практичне заняття  № 3.  

Тема: «Робота на ЕККА «САМСУНГ - 250» в режимі реєстрації покупок». 

Мета: Навчитись працювати на ЕККА «САМСУНГ - 250»  в режимі реєстрації покупок. 

Матеріально технічне забезпечення: 

1. Бабіни чекової та контрольної стрічок. 

2.    Посібник по експлуатації. 

3. Прилади необхідні для підготовки ЕККА різних типів до роботи. 

4.   ЕККА «САМСУНГ - 250» 

Час проведення 10 годин 

ХІД РОБОТИ 

Завдання: 

 
1. Основні вузли та блоки на ЕККА «САМСУНГ - 250»  

( призначення та розташування вузлів та блоків) 

Блок електроживлення – 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Блок керування – 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; 

Електромеханічний замок -   __ _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Блок клавіатури - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

Блок друку - 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

Блок фіскальної пам’яті – 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

Шухляда для грошей – 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

Блок індикації касира – 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

Блок індикації покупця -  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

2. Характеристика клавішного поля ЕККА «САМСУНГ - 250»  в режимі 
реєстрації покупок. 
              КЛАВІАТУРА ЕККА “SAMSUNG ER – 250F” 
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ТЕСТ (  обвести колом правильну відповідь) 

1.  Клавіша для введення службових сум  

А) ВН  
Б) Х  

      В) АН  
            Г) С  

2. Клавіша для виведення службових сумм 

А) АН 

Б) ВД 

В) ПЧС 

3. Клавіша для віднімання відсоткової знижки з вартості останньої покупки 

А) -%  
Б) +%  
В) ПЧС  

4. Клавіша для додавання відсоткової надбавки до вартості останньої покупки 

А) ВД  
Б) -%  
В) +%  

5. Клавіша , яка використовується для протяжки чекової та контрольної стрічки 

А) ПЧС 

Б) АН 

В) ЧЕК 

6. Клавіша множення 

А) ПЧС  
Б) Х  
В) АН  
Г) С  

7. Клавіша, яка використовується для операцій анулювання інформації у межах 

незакінченого чека 

А) ЧЕК  
Б) АН 
В) КРЕДИТ  

8. Клавіша, яка використовується для анулювання неправильно введеної інформації 

А) ПС 

Б) С 

В) ВН 
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9. Секційні клавіші, використовують для накопичення сум по відділам. 

А) Х  
Б) С  
В) 1-8  

10. Клавіша, яку використовують при роботі з товарами, які мають коди, число 

набране перед цією клавішею є кодом товару 

А) КОД/ТОВ  
Б) ЧЕК  
В) АН 

11. Клавіша, яку використовують при оплаті покупки в кредит 

А) ЧЕК  
Б) АН 
В) КРЕДИТ  

12. Клавіша, яку  використовується для попереднього підрахунку (проміжної суми) 

вартості покупки при отриманні чека зі здачею, а також при нарахуванні знижки 

або надбавки на всю покупку 

А) АН 
Б) КРЕДИТ  
В) ПС  

13. Клавіша, яка використовується для отримання загальної суми вартості покупки. 

За допомогою цієї клавіші можна відкрити шухляду для грошей, отримати 

віддрукований чек 

А) ПС  
Б) ОПЛАТА  
В) ЦІНА  

14. Клавіша, яка використовується для маркування товару ціною 

А) АН 
Б) ПС  
В) ЦІНА  

15. Клавіша, яка використовується для вводу номеру столу, якщо апарат 

установлений в ресторані 

А)  # 

Б) С 

В) ПС 
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3. Особливості заправки контрольної та чекової стрічок на ЕККА«САМСУНГ - 

250»   

    (Скласти схему: послідовність заправки чекової та контрольної стрічок) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____ 

5._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 

8._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_ 

9._________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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4. Правила розрахунку з покупцями. 

Правила одночасного способу розрахунків. 

Одночасний спосіб розрахунків застосовують при продажу товарів за зразками та з 

відкритою викладкою. Якщо розрахунок продавця виконується на його робочому місці, 

виконуються наступні операції ( заповніть схему послідовності): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1______________
_______________
_______________
_______________
_______________ 

2____________
_____________
_____________
_____________
_____________
____________ 

3____________
_____________
_____________
_____________
_____________
____________ 

4_______________
________________
________________
________________
________________ 

5____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____ 

6____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____ 

7______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
___ 

8_____________
______________
______________
______________
______________
______________ 

9____________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
________ 

10______________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
__ 



28 
 

         Правила послідовного способу розрахунків. 

Послідовний спосіб розрахунків застосовують при продажу товарів методом 
самообслуговування у єдиному залі розрахунків.  

( заповніть схему послідовності) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1._________________________
___________________________
___________________________
___________________________
________________________ 

2.___________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________ 

3.__________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___ 

4.____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
____________________________ 

5.___________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
__________________________ 

6.____________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_ 

7.________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__ 
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5. Послідовність роботи контролера-касира в режимі  реєстрації покупок на ЕККА 
«САМСУНГ - 250» 

( вставити пропущені клавіші, цифрові значення, слова, підклеїти чеки до кожного  
завдання) 

 

Для встановлення режиму роботи касира ключ ___ вставте у 

положення ____ і поверніть його у положення ____ – на 

індикаторі запрошення на ввод пароля. 

 Вводимо пароль касира –________.  

 

1. Друкуємо НУЛЬОВИЙ ЧЕК – перевіряємо дату, час, друк. 

Чек дукуємо при натисканні на клавішу ______________ і 

підклеюємо в журнал «Реєстрації розрахункових операцій» 

(______). 

 

2. Друкуємо Х звіт →  ключ __ в режим ___ →  на табло 

з’являється надпис – 1 – 2 – 3. Натискаємо клавішу 1 – на табло 

0 – 1 – 6. При натисканні на клавішу _____ отримуємо денний 

перевірковий звіт, який складається 6 підзвітів. 

 
 

3. Вводимо службовий внесок.  

Сума внеску (_________) – кл. _______. 

 

 

4. Виконуємо продаж товарів: 

 

 Чек на одну покупку 

Кількість тов (__) → кл.____ → код тов (__ ) →  

кл. ____→   Оплата. 

 

 

 

Місце для чеків  

(2 нульових чека) 

Місце для 
чеків  

(Х звіт) 

Місце для 
чеків  

(службовий 
внесок) 

Місце для 
чеків  

(чек на одну 
покупку) 
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 Чек на декілька покупок 

Кількість тов (__) → кл.___→ код товару ( __ ) → кл.____  → 

Кількість тов ( __)→ кл.___→  код товару (__) →. кл.____ → 

Кількість тов (__) → кл.____  → код товару ( __ ) → кл.____ → 

кл.____ 

 

 

 Чек на декілька покупок зі здачею 

Кількість товару (__) → кл.__→ код товару (__)→ кл.___→ 

Кількість товару (__)→кл.____ → код товару (__) → 

кл.____ →  кл.____ → аванс покупця (_____) →  кл.____ 

 

 Чек з анулюванням в кінці 

Кількість тов (__) → кл.___ → код товару (__) → кл.____ → 

Кількість тов (__) → кл.___ → код товару (__) → кл.____ →  

Кількість тов (__) → кл.____   → код товару (__) →. кл.____  

→ кл.____  →  кл.____ → гроші від покупця (_______) → 

кл.____ 

 

 Чек з анулюванням в середині 

(1 покупка)Кількість тов (__) → кл .___→ код товару (__) → 

кл.____ → (2 покупка)Кількість тов (__) → кл.___→  код 

товару (__) → кл.____ → (3 покупка)Кількість тов (__) → 

кл.____ → код товару (__) →  кл.____ → кл.____  → кл.____  

→ (1 покупка)Кількість тов (__)→  кл.____  →  код товару 

(__) → кл.____  →  кл.____ →  гроші від покупця (_____) → 

кл.____ 

 

 

5. Касир – контролер відруковує Х – звіт наприкінці 

робочого дня. 

Ключ_____ → режим _______→ кл.____ → кл.____ – 

звіт операторів. 

 

Місце для 
чеків  

(чек на 
декілька 
покупок) 

Місце для 
чеків  

(чек на 
декілька 

покупок зі 
здачею) 

Місце для 
чеків  

(чек з 
анулюванням в 

кінці) 

Місце для 
чеків  

(чек з 
анулюванням в 

середені) 

Місце для 
чеків  

(Х звіт , 6 
підзвіт) 
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6. Виконуємо службовий вивід суми 

 

    Сума виведення – ВД. 

  (____________) - кл.____   

 

7. Касир – контролер відруковує Z – звіт за допомогою якого 

обнуляє касу. 

( формула обнуління)______________________________________ 

 

6. Інкасація на ЕККА «САМСУНГ - 250»   
Наприкінці робочого дня контролер-касир готує гроші, щоб здати до головної каси. Для 

цього він розкладає паперові гроші по купюрам, а монети по достоїнству и складає  

покупюрний опис – підрахування виручки.  

КАССА № 1.                       Покупюрний опис від________  

                                       100.0 *            =       

                                         50.0 *             =       

                                         20.0 *             =       

                                         10.0 *             =       

                                           5.0 *             =         

                                           2.0 *             =         

                                           1.0 *             =         

         Всього:                                                                            гривні 

Гроші здав касир:                                     Підпис 

 Гроші прийняв касир:                              Підпис 

     Суму виручки виводять за допомогою клавіші ВД: 

            Сума інкасації –   ВД 

 

7.Основні та допоміжні звіти,  їх пояснення на ЕККА «САМСУНГ - 250» 

 
До основних звітів відносяться (виберіть правильну відповідь): 
 

Місце для 
чеків  

(чек інкасації) 

Місце для 
чеків  

(Z звіт) 

Місце для 
чеків  

(чек інкасації) 
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А) денний Х – звіт; денний Z – звіт; фінансовий звіт за період. 

Б) фінансовий звіт за період; звіт по цінам; звіт по наявній кількості товару. 

В) денний Х – звіт; денний Z – звіт; звіт по цінам. 

 

До допоміжних звітів відносяться (виберіть правильну відповідь): 

 

А) денний Х – звіт; денний Z – звіт; фінансовий звіт за період. 

Б) фінансовий звіт за період; звіт по цінам; звіт по наявній кількості товару. 

В) звіт по цінам; звіт по наявній кількості товару; звіт по запрограмованим товарам; 
редагування цін; редагування кількості товару. 

( вставити пропущені значення) 

Для встановлення режиму звіт каси потрібно вставити ключ _____ у 
положення замка _______ і повернути його у положення _______. 

 

 ( описати звіти та їх підзвіти) 

Денний Х – звіт: 

Звіт Х – __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Звіт Х та Z складаються з шести основних звітів: 

І-й звіт –____________________________________________________ 

____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

ІІ-й звіт –___________________________________________________ 

____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Місце для чеків  

(Х звіт, чого 
підзвіти) 
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ІІІ-й звіт – _________________________________________________ 

____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

ІV – звіт – __________________________________________________ 

____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

V-й звіт –___________________________________________________ 

____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________  

VІ-й звіт – __________________________________________________ 

____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

к. Х→ Х → 1→ 0 – повний звіт; 

 к. Х→ Х → 1→ 1 – короткий звіт. 

 

Денний Z –звіт: 

Звіт Z – ____________________________________________________ 

____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

( вставити пропущені слова) 

Звіт Z на відміну від звіту Х після вказаного фіксального номера 
друкує інформацію «______________________», а також  номер 
фіскального звіту, кількість груп ПДВ, дату, час друкування даного звіту. 

Місце для чеків  

(Zзвіт) 
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( формула обнуління )__________________________________________ 

____________________________________________________________ 

( формула відмови від обнуління)_________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Фінансовий звіт за період ( вписати пропущені значення): 

Ключ _____→в режим ________→  кл.___→ № початкового 
звіту → кл.______ (секційна) → № кінцевого звіту →кл. 
_______(секційна) → кл. ___________. 

При натисканні кл. _______– звіт по товарообігу 

При натисканні кл. ______ – звіт по ПДВ 

 

 

Звіт по цінам ( вписати пропущені значення): 

Ключ _______→ в режим ______ → кл. ____→ кл.______ 
→ початковий № товару → кл.______ (секційна) → кінцевий № 
коду товару → кл.______  (секційна) → кл.______ 

 

 

Звіт по наявній кількості ( вписати пропущені значення): 

Ключ ____→ в режим _____ → кл.______ → кл.______  → 
початковий № товару →  кл.______ (секційна) → кінцевий № 
коду товару → кл.______ (секційна) → кл.______ 

 

 

Звіт по запрограмованим товарам ( вписати пропущені значення): 

Ключ ____→ в режим _____ → кл.______  → кл.______ → 
початковий № товару → кл.______  (секційна) → кінцевий № 
коду товару → кл.______  (секційна) → кл.______ 

 

Редагування цін ( вписати пропущені значення): 

Ключ ____→ в режим _____ → кл.______ → № коду → 
кл.______  → нова ціна → кл.______  

Місце для 
чеків  

(звіт за період) 

Місце для 
чеків  

(звіт по цінам) 

Місце для 
чеків  

(звіт по 
наявній 

кількості) 

Місце для 
чеків  

(звіт по 
запрограмован

а товарам) 

Місце для 
чеків  

(редагування 
цін) 
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Після завершення отримання необхідних звітів поверніть 
ключ _____у положення замка _______,  вийміть його з замка і 
віддайте старшому касиру, адміністратору або завідуючому. 

 

 

Висновок:   __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Лабораторно – практичне заняття  № 4.  

Тема: «Робота на ЕККА «ДАТЕКС - 50» в режимі реєстрації покупок».  

Мета: Навчитись працювати на ЕККА «ДАТЕКС - 50»  в режимі реєстрації покупок. 

Матеріально технічне забезпечення: 

1. Бабіни чекової та контрольної стрічок. 

2.    Посібник по експлуатації. 

3. Прилади необхідні для підготовки ЕККА різних типів до роботи. 

4.   ЕККА «ДАТЕКС - 50» 

Час проведення 10 годин 

ХІД РОБОТИ 

Завдання:      1.Основні вузли та блоки на ЕККА«ДАТЕКС - 50»    (знайдіть правильну 
відповідь та з’єднайте стрілками) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Блок друку  

Блок керування  

Блок індикатора  

Блок клавіатури  

Блок живлення  

Блок основа  

Блок пам’яті  

Блок фіскальної 

пам’яті 

має один в десяти розрядних цифровий індикатор по 

декілька спеціальних символів. 

виконує з’єднання апарата з електромережею. 

нижня частина апарата до якої кріпиться верхня 

кришка корпуса. 

знаходиться в лівій частині від клавіатури та складається з 

алфавітного цифрового механізму друку. 

розташований в середині апарата, в нижній його частині і 

корегує всі функції ЕККА за допомогою клавіатури. 

функціонує на базі вмонтованого в апарат ондулятора, 

який забезпечує інформації на протязі 90 діб. 

складається з  33 клавіш, 12 інформаційних і 21 
функціональних. 

енергонезалежний, записана інформація не може бути 
змінена. Об’єм фіскальної пам’яті забезпечує 
функціонування апарата на протязі 3 – 10 років. 
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2.Характеристика клавішного поля ЕККА «ДАТЕКС - 50»    в режимі 
реєстрації покупок. 
( знайдіть які клавіші поміняли місцями, правильні відповіді впишіть таким 
чином, наприклад  кл. ПЧС – кл ВИМ). 

1. _____________________ 2. _______________________ 3. ______________________ 

      4.______________________ 5. _______________________ 6. _______________________ 

ТЕСТ (  обвести колом правильну відповідь) 

 

1. Цю клавішу використовують для протяжки чекової та контрольної стрічки 
А) ВИМ  

 Б) ПЧС 

В) АН 

2. За допомогою цієї клавіші виконується вибір режиму 

А) ПЧС 

Б) АН 

В) ВИМ 

3. Цю клавішу використовують  для анулювання неправильно введеної інформації 
А) С 
Б) ЦІНА 
В) ВИМ 

4. Цю клавішу використовують  для виведення службових сум 
А) ВД 
Б)  -% 
В) +% 

 

 

ВМК КОД 

ТОВ 

+% 7 8 9 ПЧС 03 04 

# С -% 4 5 6 О 

П 

Л 

А 

Т 

А 

02 05 

ПС ЦІНА Х 1 2 3  

 

01 

06 

ВИМ АН ЧЕК 00 0 . 07 
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5. Цю клавішу використовують   для введення службових сум 
А) +% 
Б) -% 
В) ВН 

6. Ця клавіша використовується для вводу номеру столу, якщо апарат установлений 
в ресторані 
А) Х 
Б) ПЧС 
В) # 

7. Ця клавіша використовується для операцій анулювання інформації у межах 
незакінченого чека 
А) АН 
Б) ЦІНА 
В) ЧЕК 

8. Ця клавіша використовується для маркування товару ціною 
А) ВИМ 
Б) ЦІНА 
В) ЧЕК 

9. Цю клавішу використовують при оплаті покупки в кредит 
А)ЧЕК 
Б) КОД /ТОВ 
В) АН 

10.  Цю клавішу використовують при роботі з товарами, які мають коди, число 
набране перед цією клавішею є кодом товару 
А) УІНА 
Б) ПЧС 
В) КОД/ТОВ 

11. Ця клавіша використовується для попереднього підрахунку (проміжної суми) 
вартості покупки при отриманні чека зі здачею, а також при нарахуванні знижки 
або надбавки на всю покупку 
А) АН 
Б) ПС 
В) ПЧС 

12. Ця клавіша виконує  множення 
А)  ЦІНА 
Б) Х  
В) ОПЛАТА 

13. Клавіші прямого доступу до перших 7- ми артикулів або артикульних груп 

А) 01 - 07 

Б) 1-9 

В) 1-10 
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14. Цифрові клавіші 

А) 1- 10 

Б) 01- 07 

В) 1-9 

15. Клавіша включення та виключення апарата 

А) ВИМ 

Б) ВМК 

В) ОПЛАТА 

16. Ця клавіша використовується для отримання загальної суми вартості покупки. За 
допомогою цієї клавіші можна відкрити шухляду для грошей, отримати      
віддрукований чек 
А) ОПЛАТА 
Б) ВИМ 
В) ЦІНА 

 

3. Особливості заправки контрольної та чекової стрічок на ЕККА«ДАТЕКС - 50»     
 

( заповніть схему послідовності) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1._________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

2. ________________ 

__________________
__________________
__________________
__________________

3._______________
_________________
_________________
_________________
_________________
_______________ 

4.__________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________ 

5._________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
_ 

6._______________
________________
________________
________________
________________
________________
_ 
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4. Правила розрахунку з покупцями ( продовжити речення) 

1) Попередній – застосовуються при  ______________________________________; 

- При попередньому способу розрахунків виконуйте розрахунок вартості покупки 

використовуючи лічильну техніку 

- Ясно і чітко назвати покупцю ________________________________________ 

- При використанні товарного чеку для розрахунків виписується на підібраний 

покупцем товар, товарний чек у двох примірниках де вказується 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

- Покупець направляється до каси 

- Приймається від покупця товарний і касовий _____, в касовому чеку перевіряється 

реквізити звернувши особливу увагу на _______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) Одночасний – цей спосіб розрахунків застосовують при продажу товарів ________ 

_________________________________________________________________________ 

- приймаються гроші від ___________________________________________________ 

- перевіряються ознаки ____________________________________________________ 

- чітко називається ________________________________________________________  

- гроші одержані від покупця кладуться ______________________________________ 

- проводиться вартість покупки через ________________________________________ 

- повідомляється покупцю __________________________________________________ 

- видається ____ разом зі здачею, _________________________ одночасно з монетами  

- отримані від покупця гроші кладуть в ________________________________________ 

- погашається чек і видається покупцю разом з ___________________________. 

3) Послідовний спосіб розрахунку: 

- застосовується при продажу товарів методом ________________________________ 

- покупець відбирає для себе товар у _________________________________________ 

- для розрахунку за відібрані товари покупець звертається ______________________ 

- контролер - касир проводить через касу вартість товару, зчитуючи їх з __________ 

- контролер – касир визначає загальну _______________________________________ 

- називає вартість ________________________________________________________ 

- отримує гроші від ______________________________________________________ 

- видає чек покупцю разом з ______________________________________________ 
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- рекомендує покупцю зберігати ____________________________________________ 

 

5. Послідовність роботи контролера – касира в режимі 

реєстрації покупок на ЕККА«ДАТЕКС - 50»     

( вставити пропущені клавіші, цифрові значення, слова, підклеїти чеки до 
кожного  завдання) 
 

1. Підключення апарата до _________________________. 

2. На корпусі апарата з правого боку ввімкнути клавішу 

«ввімкнення». 

3. Натиснути клавішу _______, на індикаторі з’явилася надпис БР. 

4. Натиснувши клавішу 1, на індикаторі з’являються рисочки ( 

запрошення на ввід пароля). 

5. Ввести пароль касира і натиснути клавішу ________________       

          ВМК – 1 – 1 – ОПЛАТА 

 

6. Виконується два нульових чека, 

 натисканням двічі на клавішу _____________. 

 

 

7. Виконуємо Х Звіт на початок робочого дня; 

натискаємо клавішу ________ – 2 – пароль адміністратора – 1 

 На індикаторі з’являється повідомлення про вибір виду 

 звітів 01 – 6. Натискаємо клавішу _____. 

 

 

8. Виконуємо службовий внесок:                                                                                        

Вводимо суму службового внеску. Натискаємо клавішу _____                                 

Записати свої дії:  _____________- кл. _____ 

 

9.     Реєстрація покупок:                                                                                                   

- Чек на одну покупку:                                                                              

  К-ть (__) – кл.___ - № КОД ТОВ (__) – кл. __________ – кл. 

__________      

Місце для 
чеків  

(нульові чеки) 

Місце для 
чеків  

(Х звіт) 

Місце для 
чеків  

(службовий 
внесок) 

Місце для 
чеків  

(чек на 1 
покупку) 
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           Чек на декілька покупок: 

К-ть (__) – кл. ___- № коду товара (__) – кл. __________                         

– К-ть (__) – кл. ___ - № коду товара (__) – кл. __________                      

- К-ть (__) – кл.___– № коду товара (__) – кл. __________                       

– К-ть (__) – кл. ___ - № коду товара (__) – кл. __________                     

– К-ть (__) – кл. ___ - № коду товара (__)-кл. __________                          

- кл. __________. 

 - Чек на декілька покупок зі здачею:                                                              

К-ть товару (__) - кл. __ - № коду товару (__) – кл. __________         

 – Кіл-ть тов. (__) - кл. ___ - № коду товару (__) – кл. __________               

– Кіл-ть тов. (__) - кл. __ - № коду товару (__)кл. __________ - кл. _____- 

сума авансу (___) – кл. __________.   

 

  – Чек з аналюванням в кінці:                                                                           

К-ть тов. (__) - кл. ___- № коду товара (__) – кл. __________                     

– Кіл-ть тов. (__)-кл. ___- № коду товара (__)-кл. __________                    

- Кіл-ть тов. (__)-кл. ___ - № коду товара (__)-кл. __________                     

- кл. ______- кл. _____- сума авансу (___) - кл. __________                

 

 - Чек з аналюванням в середині:                               

(1 покупка)Кіл-ть тов. (__)-кл. __- № коду товара (__)-кл. __________   

( 2 покупка) - Кіл-ть тов. (__)-кл. __- № коду товара(__)-кл. __________ 

(3 покупка) - Кіл-ть тов.(__) -  кл. ___ № коду товара (__)-кл. ________ 

- кл. ___- кл. ____- повторюємо покупку яку треба анулювати (1 

покупка) Кіл-ть тов. (__)-кл. __- № коду товара (__)-кл. __________  )    

- (1 покупка) Кіл-ть тов. (__)-кл. __- № коду товара (__)-кл. __________   

- ______- сума авансу (___) - кл. __________   

10.Виконуємо Х Звіт 6 підзвіт:                                                                                         

Клавіша ______- кл. __- пароль __-  кл. _______- кл. __ 

 

Місце для 
чеків  

(чек на 
декілька 
покупок) 

Місце для 
чеків  

(чек на 
декілька 

покупок зі 
здачею) 

Місце для 
чеків  

(чек з 
анулюванням в 

кінці) 

Місце для 
чеків  

(чек з 
анулюванням в 

середині) 

Місце для 
чеків  

(Х звіт) 



43 
 

 

11. Виконуємо інкасацію:                                                                                                     

Набираємо суму інкасації і натискаємо кл_______ і складаємо звіт по 

інкасації                 ___________________________ кл. -% 

 

 

12. Виконуємо Z Звіт:                                                                                                             

Кл. ВМ- 3- 3- ОПЛАТА- 1- 0- 0 

 

 

6.        Інкасація на ЕККА «ДАТЕКС - 50»      
Наприкінці робочого дня контролер-касир готує гроші, щоб здати до головної каси. Для 

цього він розкладає паперові гроші по купюрам, а монети по достоїнству и складає  

покупюрний опис – підрахування виручки.  

КАССА № 1.                       Покупюрний опис від________  

                                       100.0 *               =       

                                         50.0 *               =     

                                         20.0 *               =     

                                         10.0 *               =     

                                           5.0 *               =        

                                           2.0 *               =     

                                           1.0 *               =     

         Всього:                                                                            гривні 

Гроші здав касир:                                     Підпис 

 Гроші прийняв касир:                              Підпис 

     Суму виручки виводять за допомогою клавіші ВД: 

            Сума інкасації (______________) –   ВД 

 

 

 

Місце для 
чеків  

(чек інкасація) 

Місце для 
чеків  

(Z звіт) 
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          6  Звітність на ЕККА «Датекс- 50» 

ЕККА дозволяє знімати наступні звіти: 

( вибрати правильну відповідь, відмітити так  ) 

 

Звіт оперативної пам’яті - Х Звіт 

Звіт по відділам 

Звіт з обнулінням- Z Звіт 

Звіт по касирам 

Звіт фіскальної пам’яті (за період) та др. 

Звіт по товарам 

 

 

Звіт оперативної пам’яті 

Режим Х- на індикаторі 1- 2- 3- 2 

( розшифрувати надпис на індикаторі, з’єднати стрілочками правильні відповіді) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Якщо необхідно отримати окремий звіт - необхідно натиснути на клавішу від 1 до 6  

          ( вставити пропущені клавіші) 

Клавіша ___________- звіт заданих цін 

Клавіша ___________ - звіт ненульової наявності кількості 

Клавіша ___________- звіт по параметрам артикулів 

 

 

 

Х 

1 

2 

3 

4 

запрограмовані реквізити; 

службова цифра кодування звітів 

виведення  звіту оперативної пам’яті 

виведення звіту фіскальної пам’яті 

Місце для 
чеків  

(Х звіт) 
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( розшифрувати підзвіти,  з’єднати стрілочками правильні відповіді) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт з обнулінням – Z звіт 

( скласти схему послідовності виконання Z звіту) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 1 ТОВ 

ЗВІТ 2 ВІД 

ЗВІТ 3 ГРП 

ЗВІТ 4 ПДВ 

ЗВІТ 5 ОПР 

ЗВІТ 6 ЗАГ 

звіт по групам 

загальний звіт апарата 

звіт по товарам 

звіт по відділам 

звіт по податкам 

звіт по касирам 

Місце для 
чеків  

(Z звіт) 
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ЗВІТ ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ ’ЯТІ 

( скласти схему послідовності виконання фіскального звіту) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ( розшифрувати значення) 
 

ПС- __________________________________________________________________ 

КОД/ТОВ- ____________________________________________________________ 

ОПЛАТА- ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

Висновок:   _________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

Натискаємо клавіші: ПС, КОД/ТОВ або ОПЛАТА 

 

Місце для 
чеків  

(фіскальний 
звіт) 
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Лабораторно – практичне заняття  № 5.  

Тема: «Робота на ЕККА «МІНІ - 600» в режимі реєстрації покупок».   

Мета: Навчитись працювати на ЕККА«МІНІ - 600»    в режимі реєстрації покупок. 

Матеріально технічне забезпечення: 

1. Бабіни чекової та контрольної стрічок. 

2.    Посібник по експлуатації. 

3. Прилади необхідні для підготовки ЕККА різних типів до роботи. 

4.   ЕККА«МІНІ - 600»   

Час проведення 10 годин 

ХІД РОБОТИ 

Завдання: 

 
1. Основні вузли та блоки на ЕККА «МІНІ - 600»    

( функціональні можливості вузлів та блоків) 

Термопринтер: _________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Індикатор:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Клавіатура:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Фіскальна пам’ять:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Блок живлення:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

2. Характеристика клавішного поля ЕККА «МІНІ - 600»      в режимі реєстрації 
покупок. 

 
 

ВИМК X • % + - СЕЙФ 

ПЧС 7 8 9 ВІД 7 ВІД 8 КРД 

КОД/ТОВ 

 

4 5 6 ВІД 5 ВІД 6 ЧЕК 

AH 1 2 3 ВІДЗ ВІД 4 ПС 

С 0 00 000 ВІД 1 ВІД 2 ОПЛАТА 

 

 

 



49 
 

ФУНКЦІЇ КЛАВІШ В РЕЖИМІ «РЕЄСТРАЦІЯ» 

                                    (з’єднати стрілочками правильні відповіді) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЧС 

ВИМК 

ВІД 1 – ВІД 2 

КОД/ТОВ 

Х 

АН 

С 

ПС 

ЧЕК 

+ 

- 

• 

ОПЛАТА 

секційні клавіші 

показує, що введене значення є кількістю. 

визначається положення десяткового знака при введенні 
ціни 

вмикає апарат 

протяжка чекової та контрольної стрічки 

анулює неправильно набрану інформацію 

показує, що введене перед ним число є кодом товару  

виконує операцію анулювання в рамках незакритого 
чека. 

завершує розрахунок загальної суми, закриває 
оплату готівкою 

службова видача суми 

клавіша попереднього розрахунку 

оплата чеком, або в кредит 

службовий внесок суми 
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3. Особливості заправки контрольної та чекової стрічок на ЕККА «МІНІ - 600»    
( скласти схему послідовності заправки чекової і контрольної стрічок) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Правила розрахунку з покупцями 

( знайдіть помилку та вкажіть правильну відповідь таким чином ) 

1) Попередній – застосовуються при  традиційному методі продажу товарів: 

- при попередньому способу розрахунків виконуйте розрахунок вартості покупки 

використовуючи лічильну техніку; 

- покупець відбирає для себе товар у торгівельній залі; 

 

- - ясно і чітко назвати покупцю вартість покупки; 

- - при використанні товарного чеку для розрахунків виписується на підібраний 

покупцем товар, товарний чек у двох примірниках де вказується назва 

підприємства, номер чеку, дата продажу, найменування товару, ціна, артикул, 

підпис; 

- - покупець направляється до каси; 

- приймається від покупця товарний і касовий чек, в касовому чеку перевіряється 

реквізити звернувши особливу увагу на дату і час оплати, суму, номер чека, кліше. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Х 
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2) Одночасний – цей спосіб розрахунків застосовують при продажу товарів за 

зразками та з відкритою викладкою: 

- приймаються гроші від покупця 

- перевіряються ознаки платоспроможності купюр 

- чітко називається від покупця сума грошей  

- гроші одержані від покупця кладуться на видному місці 

- проводиться вартість покупки через касовий апарат 

- повідомляється покупцю сума належної йому здачі 

- приймається від покупця товарний і касовий чек, в касовому чеку перевіряється 

реквізити звернувши особливу увагу на дату і час оплати, суму, номер чека, кліше. 

- видається чек разом зі здачею, паперові купюри одночасно з монетами  

- отримані від покупця гроші кладуть в грошову шухляду касового апарата 

- погашається чек і видається покупцю разом з товаром. 

3) Послідовний спосіб розрахунку: застосовується при продажу товарів методом 

самообслуговування: 

- покупець відбирає для себе товар у торгівельній залі 

- для розрахунку за відібрані товари покупець звертається до касира 

- контролер - касир проводить через касу вартість товару, зчитуючи їх з ярликів 

- контролер – касир визначає загальну вартість покупки 

- приймається від покупця товарний і касовий чек, в касовому чеку перевіряється 

реквізити звернувши особливу увагу на дату і час оплати, суму, номер чека, кліше. 

- називає вартість покупки покупцеві 

- отримує гроші від покупця 

- видає чек покупцю разом з товаром 

- рекомендує покупцю зберігати чек на випадок обміну товару. 

 

5. Послідовність роботи контролера-касира в режимі реєстрації покупок на 
ЕККА «МІНІ - 600»  
( вставити пропущені клавіші, цифрові значення, слова, підклеїти чеки до 
кожного  завдання) 

 

1) Виконання касових операцій починається з 
реєстрації касира, яка здійснюється введенням номера 
касира та, якщо необхідно, пароля касира: ___→ПС 
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2) Реєструємо 2 нульових чеки, які підклеюємо в 
журнал РРО № відділу(___) →кл. ___________ 

 

 3) Командою ____ -  ПС виконуємо  денний Х звіт. 
За усіма параметрами повинно показати нулі.                    
Чек підклеюємо в журнал РРО.            

Формула виведення звіту: команда _____→ кл ____. 

 

 

4) Виконати   службовий внесок: 

кл ____→ сума внеску (_____) → кл ____. 

Сума вводиться в копійках 

 

5) Реєстрація покупок: 

 

Чек на одну покупку без множення:  

№ коду(__) → кл ____ → кл __________. 

 

 

Чек на декілька покупок без множення:  

№ коду (__)→ кл ____→№ коду(__) → кл ____→№ 
коду (__)→ кл ____→ кл ____ 

 

Чек на декілька покупок з множенням:  

кількість(__) → кл ____→№ коду(__) → кл ________→ 
кількість (__)→ кл ____→ № коду(__) → кл ________→ 
кількість(__) → кл ___→ № коду(__) → кл _________ → 
кл _______. 

 

Місце для 
чеків  

(нульовий чек) 

Місце для 
чеків  

(Х звіт) 

Місце для 
чеків  

(службовій 
внесок) 

Місце для 
чеків  

(чек на одну 
покупку без 
множення) 

Місце для 
чеків  

(чек на 
декілька 

покупок без 
множення) 

Місце для 
чеків  

(чек на 
декілька 
покупок з 

множенням) 
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Чек зі здачею:  

кількість(__) → кл ___→№ коду(__) → кл __________→ 
кількість(__) → кл ___ → № коду (__)→ кл __________→ 
кількість (__)→ кл ___→№ коду(__) → кл _________ → кл 
___→ гроші від покупця(_________) → кл ___ 

Чек з анулюванням в кінці:  

кількість(__) → кл ___→№ коду(__) → кл _________ → 
кількість(__) → кл ___→№ коду(__) → кл _________ → 
кількість(__) → кл ___ → № коду(__) → кл _________ → 
кл ___ → кл ___ → гроші від покупця(________) →          
кл _________ 

Чек з анулюванням в середині: 

( 1 покупка) кількість(__) → кл ___  → № коду (__)→ кл ______ → 
( 2 покупка) кількість(__) → кл ___ →№ коду (__)→ кл _______ → 
( 3 покупка) кількість(__) → кл ___ → № коду(__) → кл ______ → 
кл ___ → кл ___  → (1 покупка) кількість(__) → кл __________→ 
№ коду(__) → кл ___ → кл ___ → гроші від покупця(__________) 
→ кл ________. 

 

 

6) Наприкінці робочого дня виконуємо Х- звіт,який 
містить всю необхідну для інкасації інформацію.  

Команда _____→ кл ___ 

 

 

7) Виконуємо  інкасацію: 

кл ___  → сума виведення (_____________)→ кл ____ 

 

 

8) Виконуємо Z- звіт з обнулінням: 

 командою ______→ кл _______ 

Чек підклеюємо в журнал РРО. 

Місце для 
чеків  

(чек зі здачею) 

Місце для 
чеків  

(чек з 
анулюванням в 

кінці) 

Місце для 
чеків  

(чек з 
анулюванням в 

середині) 

Місце для 
чеків  

(Х звіт) 

Місце для 
чеків  

(інкасація) 

Місце для 
чеків  

(Z звіт) 
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6.       Інкасація на ЕККА«МІНІ - 600»      
Наприкінці робочого дня контролер-касир готує гроші, щоб здати до головної каси. Для 

цього він розкладає паперові гроші по купюрам, а монети по достоїнству и складає  

покупюрний опис – підрахування виручки.  

КАССА № 1.                       Покупюрний опис від________  

                                       100.0 *     =      0.0 

                                         50.0 *     =      0.0 

                                         20.0 *     =      0.0 

                                         10.0 *     =      0.0 

                                           5.0 *     =        .0    

                                           2.0 *     =        .0 

                                           1.0 *     =        .0 

         Всього:                                                                            гривні 

Гроші здав касир:                                     Підпис 

 Гроші прийняв касир:                              Підпис 

     Суму виручки виводять за допомогою клавіші ВД: 

            Сума інкасації (_____________)–   кл _____. 

 

 

6. Звітність на ЕККА «МІНІ - 600» .    

ЕККА виконує 3 групи звітів:  

(вписати команди, за допомогою яких виконуються данні звіти) 

1) Х – звіт без обнуління _____________________________________________ 
2) Z – звіт з обнулінням ______________________________________________ 
3) Звіт з фіскальної пам’яті ___________________________________________ 

Виконуються такі поточні звіти: 

(вписати команди, за допомогою яких виконуються данні звіти) 

          Денний звіт без обнуління: ___________________ 

          Денний звіт по відділам: _____________________ 

          Денний звіт по товарам: _____________________ 

          Денний звіт касирів: ________________________ 

          Денний звіт по годинам: _____________________ 

Місце для 
чеків  

(Х звіт) 
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          Виборочний з ел. журнала  ___________________ 

         Денний друк ел. журналу: ____________________ 

У звітності касирів вказується:   

( дати відповідь)                                                                                                                      

1. _______________________________________________________________ 
2. _______________________________________________________________ 
3. _______________________________________________________________ 
4. _______________________________________________________________ 
5. _______________________________________________________________ 
6. _______________________________________________________________ 
7. _______________________________________________________________ 

( записати формули виконання звітів) 

Z – звіт з обнулінням виконується за допомогою команд: 

«501 – 503, 505 – 507, 510» 
 
Наприклад: _______________________________ 

 

Фінансовий звіт за місяць: _____________________ 

№ початкового звіту: _________________ 

№ кінцевого звіту: ___________________ 

Звіт по запрограмованому товару: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

   

Висновок:   
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

Місце для чеків  

(Z звіт) 

Місце для чеків  

(фінансовий звіт 
за місяць) 

Місце для чеків  

(звіт по 
запрограмовано

му товару) 
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Лабораторно – практичне заняття  № 6. 

Тема: «Класифікація торгового інвентарю його призначення, зберігання, догляд.»  

Мета: Навчитися використовувати торговий інвентар, знати його призначення, 
зберігання та догляд. 

Матеріально технічне забезпечення: 

1. Інвентар для відкриття тари. 

2.    Інвентар для перевірки якості товарів. 

3. Інвентар для підготовки товарів. 

4.   Інструкційні картки. 

Час проведення 2 години  

ХІД РОБОТИ 

Завдання: 

1.Способи відкриття тари 

( продовжити речення та вставити пропущені слова) 

Відкривати тару необхідно обережно, використовуючи спеціальні інструменти: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Мішки розпорюють ________________________________, але їх можна розпускати і 
без використання інструменту. 

Дерев'яні ящики відкривають з боку кришки, виймають спочатку ________________, 
а потім — по всій кришці. 

Якщо є окантовка, її _____________________ кусачками в місцях кріплення. 

Діжки відкривають зі сторони ___________. Спочатку знімають ________________ 

_____________, потім піднімають наступний, користуючись дерев'яним _______________. 

Зберігають тару у спеціальних приміщеннях за _______________________________ 

____________________________________ на спеціальних стелажах. Приміщення мають 
бути _________________________________________________________________________. 

Обліковують тару, як і товар у товарному ________________________ магазину. 

Вся тара, що надходить до магазину, поділяється на ту, яку треба ________________, 
і ту, яка ________________________________ не підлягає. 

Тару необхідно своєчасно повертати постачальнику. За своєчасно повернену тару 
магазин отримує ___________________. А за несвоєчасне повернення — _____________ 
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____________________________________. 

Щоб скоротити збитки щодо тари (дати відповідь) 

 необхідно: 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

 

2.Торговий інвентар та його призначення. Правила застосування 

Торговий інвентар — це ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Торговий інвентар повинен відповідати своєму призначенню, бути зручним, 
надійним, міцним, відповідати естетичним і санітарно-гігієнічним вимогам. 

Залежно від призначення і використання його поділяють на групи. 

Інвентар для відкривання тари дерев'яної, металевої, м'якої: 

 

                               

                                                               ( вписати назву інвентарю в схему) 
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Інвентар для перевірки якості товарів :  

 (з’єднати стрілочками правильні відповіді) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвентар для відкривання тари: 

овоскоп 

виноскоп 

щуп 

пробовідбирач 

щуп 

Лопатка - 
ложка 

для сипких товарів 

для кавунів 

для перевірки якості яєць 

для перевірки якості вина 

для визначення якості хліба 

для масла вершкового і твердого 
сиру 
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Інвентар для перевірки якості використовують для контролю якості яєць, 
безалкогольних напоїв, гастрономічних або сипучих товарів. 

 

( який інвентар зображений на рисунку?) 

 1 — __________________________________________ 

2 — __________________________________________ 

 

Інвентар для підготовки продовольчих товарів до продажу: 

( впишіть в коло різновиди ножів) 

 

 

 

 

ніж 
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( відмітити правильну відповідь) 
 
сокира для розрубування м'яса; 

молоток для відбивання; 

   пилка;  

          колотниця; 

          ножиці;                                                                                                                                            

виделка гастрономічна; 

          виделка з пристроєм для скидання товару; 

         стакани; 

          виделка для квашеної капусти; 

лопатка кондитерська; 

          щипці кондитерські; 

ложка для розливання; 

    совок; 

          віник; 

          дошка для розбирання та нарізування товарів; 

   колода для розрубування м'яса, риби. 

 

( продовжити речення) 

До ножів для нарізання м'яса, птиці, риби відносять:  

- ножі для розрубування великих шматків ________________________________;  
- ножі-сікачі для розрубування дрібних __________________________________;  
- ножі для обвалення з вузьким і коротким лезом для _______________________ 

___________________________________________________________________ 
- ножі для виймання кісток зі ___________________________________________;  
- ножі з коротким, заточеним з обох боків лезом для _______________________;  
- ножі з довгим і вузьким лезом та загостреним кінцем для __________________ 

___________________________________________________________________ 
- ніж з тупим кінцем для _______________________________________________;  
- ніж для твердого ___________________________ (ручка закріплена вище леза). 

 

Совки бувають ___________________________________, різної форми і ємності. 
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                                    (Який інвентар зображений на рисунку? Дайте відповідь) 

                            

1 — ___________________________________________________________ 

2—4 — ________________________________________________________ 

5 —____________________________________________________________  

6 — ___________________________________________________________ 

 7 — ___________________________________________________________ 

8 — ___________________________________________________________ 

9 — ___________________________________________________________ 

10 — __________________________________________________________ 

11 — __________________________________________________________ 

12 — __________________________________________________________ 

13 — __________________________________________________________ 

14 — __________________________________________________________ 

 

 

Інвентар для викладки і показу товарів, який використовують у торгових залах і 
віконних вітринах: 

( продовжити речення) 

У продовольчих магазинах традиційно використовують 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________. 

Для продажу товарів на робочому місці продавця мають бути необхідні інструменти 
залежно від виду товарів: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

У магазинах самообслуговування повинні бути в достатній кількості ______________ 

_____________________________________________________________________________ 
У торговельному залі обов'язково мають бути:_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Інвентар, що використовують під час розрахунків зі споживачами: __________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

( вписати  правильні відповіді в схеми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатковий інвентар 
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Протипожежний інвентар має знаходитися _________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

Висновок: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________ 

Протипожежний інвентар 


