
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie dzia alno ci handlowej 
Oznaczenie kwalifikacji: A.22 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera  stron i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PRAKTYCZNA 

A.22-01-14.05 
Czas trwania egzaminu:180 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 



Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj prace dla Przedsi biorstwa Handlu Hurtowego ZNICZ sp. z o.o.: 
− 1.04.2014 r. wprowad  stany pocz tkowe towarów do programu magazynowo-sprzeda owego 

sporz dzaj c dowód Pw, zgodnie z informacj  o wybranych towarach znajduj cych si  w PHH 
ZNICZ sp. z o.o., 

− 7.04.2014 r. sporz d  i wydrukuj z programu magazynowo-sprzeda owego dowód Pz 
potwierdzaj cy przyj cie towarów zgodnie z faktur  zakupu nr 10/04/2014, 

− 12.04.2014 r. sporz d  i wydrukuj z programu magazynowo-sprzeda owego faktur  sprzeda y 
zgodnie z Zamówieniem nr 1/04/2014 od Sklepu SERPENTYNA Hanna Kilo, 

− 12.04.2014 r. sporz d  i wydrukuj z programu magazynowo-sprzeda owego dowód Wz, 
potwierdzaj cy wydanie z magazynu sprzedanych towarów, 

− sporz d  zapotrzebowanie na wiece na maj 2014 r. na podstawie stanów magazynowych 
towarów oraz prognozy sprzeda y opracowanej przez Agencj  Bada  Marketingowych, tabela do 
wype nienia znajduje si  w arkuszu egzaminacyjnym, 

− dokonaj wyboru dostawcy wiec na podstawie ofert handlowych kontrahentów, wybór  
i uzasadnienie wyboru dostawcy wpisz w wyznaczonym miejscu w arkuszu egzaminacyjnym.  

Prace zwi zane ze sporz dzeniem dokumentów dotycz cych funkcjonowania przedsi biorstwa wykonaj na 
stanowisku egzaminacyjnym, na którym znajduje si  komputer z oprogramowaniem magazynowo-
sprzeda owym oraz drukarka. 
Prace z programem magazynowo-sprzeda owym rozpocznij od: 

− wpisania danych identyfikacyjnych Przedsi biorstwa Handlu Hurtowego ZNICZ sp. z o.o., 
− wpisania swojego numeru PESEL pod nazw  Przedsi biorstwa Handlu Hurtowego ZNICZ sp. z o.o., 
− ustawienia parametrów programu niezb dnych do wykonania zadania, 
− za o enia kartotek dostawcy i odbiorcy, 
− za o enia kartotek towarów. 

Dane identyfikacyjne Przedsi biorstwa Handlu Hurtowego ZNICZ sp. z o.o.  
do wprowadzenia w programie magazynowo-sprzeda owym. 

Nazwa pe na Przedsi biorstwo Handlu Hurtowego ZNICZ sp. z o.o. 
Wpisz poni ej nazwy swój PESEL 

Nazwa skrócona /Kod firmy ZNICZ 

Wersja Zaznacz próbna 

NIP 602-25-56-800 

REGON 313542777 

Adres 08-400 Garwolin ul. Kolejowa 3 

Województwo mazowieckie 

Podstawowy rachunek bankowy rachunek bie cy 
numer: 03 1160 2202 5621 8541 1478 0000 
Bank: MIL-Millenium – Centrum Rozliczeniowe 
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Informacje dotycz ce dzia alno ci Przedsi biorstwa Handlu Hurtowego ZNICZ sp. z o.o. 
− Hurtownia zajmuje si  sprzeda  wiec. 
− Sprzeda  towarów opodatkowana  jest podstawow  stawk  podatku VAT 23%. 
− Do ewidencji obrotu towarowego przedsi biorstwo stosuje rzeczywiste ceny zakupu netto (cena 

kartotekowa). 
− Hurtownia realizuje mar  handlow  w wysoko ci 20% od ceny sprzeda y (mar a).  
− Termin p atno ci za sprzedane towary – 14 dni od dnia wystawienia faktury. 
− Numeracja dokumentów jest prowadzona odr bnie dla ka dego dokumentu ze wskazaniem 

miesi ca i roku, np.: 1/04/2014. 
− Osob  upowa nion  do sporz dzania, wystawiania i odbioru dokumentów jest Katarzyna Nowak. 

Informacje o wybranych towarach znajduj cych si  w PHH ZNICZ sp. z o.o. na 1.04.2014 r. 
Nazwa towaru Ilo   J.m. Cena kartotekowa towaru w z  

wieca barokowa czerwona 100 szt. 1,20 

wieca zielona prosta 100 szt. 1,20 

wieca niebieska prosta 50 szt. 1,10 

Numeracja dokumentów amany przez miesi c i rok 

Karty p atnicze tej opcji nie nale y zaznacza  

Parametry magazynowe sprzeda : wycofaj skutek magazynowy 
zakup: wycofaj skutek magazynowy (pozosta e dane bez zmian) 

Sposób wydawania towaru kolejno  FIFO wg daty wystawienia 

Automatyczna dyspozycja towarów domy lnie wy cz automatyczn  dyspozycj  

Nadawanie symboli kontrahentom i towarom automatycznie 
kolejny numer: 1    Liczba znaków: 3 

Imi , nazwisko i has o szefa Katarzyna Nowak, identyfikator: KN 
Has o: brak has a 
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Faktura wystawiona przez dostawc   

Zamówienie nr 1/04/2014 od Sklepu SERPENTYNA 
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Prognoza sprzeda y wiec na maj 2014 r. w sztukach  
opracowana przez Agencj  Bada  Marketingowych  

Oferty handlowe kontrahentów (dokonaj wyboru lepszej oferty). 

OFERTA I 

Kontrahent polski. 
Producent wiec ADA ul. Handlowa 2, 21-110 Ryki NIP 987-044-33-12 

• stawka VAT 23%, 
• przy zakupie powy ej 500 sztuk dowolnego towaru rabat ilo ciowy 5%, 
• termin realizacji zamówie  – 3 dni, 
• termin p atno ci: 20 dni od dnia wystawienia faktury. 

OFERTA II 

Kontrahent zagraniczny 

Oferta w j zyku angielskim 
Olimp Ltd. ul. Ma a 12, ód , NIP 117-99-88-770  

L.p. Nazwa wiecy J.m. Cena netto 
1. Bia a – prosta  szt. 1,10 PLN 
2. Barokowa – brokat  szt. 2,75 PLN 
3. Barokowa – czerwona szt. 1,20 PLN 
4. Barokowa – zielona szt. 1,20 PLN 
5. Barokowa – niebieska szt. 1,20 PLN 
6. ó ta – prosta  szt. 1,10 PLN 

No Candle type Unit Gross price (including VAT) 

1. White – straight pc 1,40 PLN 

2. Baroque – glitter pc 3,40 PLN 

3. Baroque – red pc 1,50 PLN 

4. Baroque – green pc 1,50 PLN 

5. Baroque – blue pc 1,50 PLN 

6. Yellow – straight pc 1,50 PLN 
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− with the purchase of more than 500 pieces of any commodity – discount of 5%, 
− delivery time – 8 days, 
− payment – 21 days from the invoice date. 

Oferta w j zyku niemieckim 
Olimp sp. z o.o. ul. Ma a 12, ód , NIP 117-99-88-770 

− Beim Kauf von mehr als 500 Stück beliebiger Ware 5% Mengenrabatt. 
− Die Laufzeit von 8 Tagen. 
− Zahlungsfrist: 21 Tage ab Rechnungsdatum. 

Oferta w j zyku francuskim 
Olimp SARL. ul. Ma a 12, ód , NIP 117-99-88-770 

− pour l’achat de plus de 500 pièces d’un article choisi – remise sur quantité de 5%, 
− délai de réalisation de la commande – 8 jours, 
− délai de paiement : 21 jours de la date de la délivrance de la facture. 

Oferta w j zyku rosyjskim 
 .  . ., .  12, ,  117-99-88-770  

Position Name der Kerze Menge Bruttopreis (inkl. MwSt.) 

1. Weiß – gerade Stck. 1,40 PLN 

2. Barock – brokaten Stck. 3,40 PLN 

3. Barock – rot Stck. 1,50 PLN 

4. Barock – grün Stck. 1,50 PLN 

5. Barock – blau Stck. 1,50 PLN 

6. Gelb – gerade Stck. 1,50 PLN 

No Dénomination de la bougie Unité de vente Prix brut 
(TVA compris) 

1. Blanche – simple pièce 1,40 PLN 
2. Baroque – brocart pièce 3,40 PLN 
3. Baroque – rouge pièce 1,50 PLN 
4. Baroque – verte pièce 1,50 PLN 
5. Baroque – bleue pièce 1,50 PLN 
6. Jaune – simple pièce 1,50 PLN 

 /    . .   (  ) 

1.  –  . 1,40 PLN 
2.  –  . 3,40 PLN 
3.  –  . 1,50 PLN 
4.  –  . 1,50 PLN 
5.  –  . 1,50 PLN 
6.  –  . 1,50 PLN 
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−    500 .   -   5%, 
−    – 8 .  
−  : 21     - .  

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b dzie 6 rezultatów: 
− dowód magazynowy Pw-przyj cie wewn trzne – wydruk; 
− dowód magazynowy Pz-przyj cie zewn trzne – wydruk; 
− dowód magazynowy Wz-wydanie zewn trzne – wydruk; 
− faktura sprzeda y – wydruk; 
− zapotrzebowanie na wiece na maj 2014 r. sporz dzone w arkuszu egzaminacyjnym; 
− wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru sporz dzony w arkuszu egzaminacyjnym. 

Zapotrzebowanie na wiece na maj 2014 r. (tabela do wype nienia) 

Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru  

Wybór dostawcy: oferta nr :............................ 

Uzasadnienie: 
za wyborem  wskazanej oferty przemawia:  

a)  .............................................................................. 

b)  .............................................................................. 

przeciw wyborowi wskazanej oferty przemawia: 

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

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

nie ma wp ywu na wybór: ............................................................................................................................. 

L.p. Nazwa towaru J.m. Zapas pocz tkowy 
na dzie  
1.05.2014 r. 
(ustalony na  
podstawie  
kartotek  
magazynowych) 

Prognozowana 
sprzeda   
w maju 2014 r. 

Zapas  
ko cowy  
na dzie  
31.05.2014 r. 

Zapotrzebowanie 
na wiece 
na maj 2014 r.  

1. wieca barokowa czerwona szt.   10  

2. wieca zielona prosta szt.   30  

3. wieca niebieska prosta szt.   30  

4. wieca bia a prosta szt.   20  

5. wieca barokowa brokat szt.   10  
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