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Aeg ja koht: 02.02.2023 kl 9.30-17.00
10.30–12.30 Sikupilli Prismas
13.30– 15.30 ruumi B310 ees
Korraldaja: Teko kaubandusvaldkond, 
Aive Antson, Kristi Vilkis, Annely Kallo
Osavõtjad: Teko KL22-PET õpperühma kõik õppijad 
Žürii: kaubandusettevõtete esindajad 
Autasustatakse kolme paremat osalejat. 
Žüriil on õigus välja  anda eripreemiaid. Häid tulemusi 
näidanud õpilastel on võimalik esindada kooli nii vabariiklikel 
kui rahvusvahelistel võistlustel. 

Võistlusülesanne: võistlus koosneb kolmest osast
1. Ostu-müügisituatsioon
2. Kauba väljapanek
3. Raha lugemine
1. OSTU-MÜÜGISITUATSIOON, aeg 15 min
Igal võistlejal kuni 5 minutit aega eelnevalt kaupadega tutvuda. Ostu-müügisituatsioonis tuleb 
kaardistada heatahtliku ostja vajadusi (ostjal on konkreetne legend) ja soovitada talle vajalikku 
alljärgnevate kaupade seast:
Toidukaubad
• Leivad, saiad, näkileivad
• Kohv (k.a lahustuv) ja tee
• Erinevad riisid
• Makaronid
• Mugavustooted (pakisupid, 

nuudliroad, pastaroad, riisitoidud)
• Liha- ja kalakonservid
• Kastmed (tomati baasil, liha baasil)
• Salatid (segusalatid)
• Kartulikrõpsud
• Dipikastmed (pulbrid)
Tööstuskaubad
• Suuhügieen (hambapastad, geelid, hambaharjad, 

hambaniidid nii lastele kui täiskasvanutele)
• Pesupesemistooted
• Šampoonid ja palsamid
• Salvrätid
2. KAUBA VÄLJAPANEK, aeg 30 min
Temaatiline kaubaväljapanek meeskonnatööna. Kolmeliikmelised meeskonnad loositakse 
Müügikorraldaja ja Klienditeenindaja kaubanduses eriala võistlejatest registreerimisel. Teema 
selgub võistlusel, kus antakse võistlejatele legend tegutsemiseks. Kaubad pannakse välja 
erineva kõrgusega laudadele.
Hindamiskriteeriumid:
• Väljapaneku korrektsus   8 punkti
• Kompositsioonitehnikad   14 punkti
• Meeskonnatöö     6 punkti
3. VAHETUSRAHA LUGEMINE JA RAHALOENDI KOOSTAMINE, aeg 5 min
Raha on kaanega karbis. Võistleja sorteerib raha müntide ja kupüüride kaupa, kirjutab loetud
kogused etteantud blanketile ja teostab arvutused (korrutab ja liidab). Võistleja asetab 
kupüürid ja mündid rahasahtlisse jälgides raha paiknemise loogilist süsteemi (kahanevalt või 
kasvavalt). Kalkulaator on laual olemas.
Hindamiskriteeriumid:
• Ajas püsimine     2 punkti
• Rahaloendi täitmise korrektsus  8 punkti

• Karastusjoogid
• Kohvipiim, koore- ja piimapulber
• Suhkrud (rafineeritud suhkur, demerara, 

hele/tume muscovado, tükisuhkur)
• Mesi
• Moosid
• Kompvekid
• Pannkoogijahu
• Toiduõli 

Hindamiskriteeriumid
• Suhtlemisoskus   15 punkti
• Klienditeenindus  15 punkti
• Kaupade tundmine  20 punkti
Hinnatakse suhtlemisoskust, 
klienditeenindust, kaupade tundmist.


