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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

A.18-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Do czynno ci zwi zanych z przyjmowaniem do sklepu zakupionych towarów nie zalicza si  
sprawdzenia 

A. stanów magazynowych w celu okre lenia zapotrzebowania na towary. 
B. zgodno ci pozycji asortymentowych ze z o onym zamówieniem. 
C. ilo ci towaru z dokumentami towarzysz cymi dostawie. 
D. jako ci dostarczonych towarów. 

Zadanie 2. 
Odbiór jako ciowy dostarczonych do sklepu towarów mo e by  przeprowadzony tylko przez 

A. dostawc  towaru. 
B. kierownika sklepu. 
C. pracownika jednostki handlu detalicznego. 
D. pracownika jednostki handlu detalicznego, posiadaj cego niezb dn  wiedz  z zakresu 

towaroznawstwa. 

Zadanie 3. 
Oblicz cen  sprzeda y netto towaru, którego cena zakupu netto wynosi a 20 z , a mar a liczona jest od 
ceny sprzeda y netto w wysoko ci 20%. 

A. 19,80 z  
B. 20,20 z  
C. 24,00 z  
D. 25,00 z  

Zadanie 4. 
Do sklepu zakupiono spodnie jeansowe w cenie zakupu netto 100 z  za sztuk . Mar a w wysoko ci 20% 
liczona jest od ceny zakupu netto, a stawka podatku VAT wynosi 23%. Oblicz cen  sprzeda y brutto 
tych spodni. 

A. 120,00 z  
B. 143,00 z  
C. 147,60 z  
D. 153,75 z  
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Zadanie 5. 
W zwi zku z ko cz cym si  sezonem obni ono o 15% ceny obuwia. Ile b d  kosztowa y kozaki 
damskie, których cena przed obni k  wynosi a 150 z ? 

A. 127,50 z  
B. 135,00 z  
C. 149,85 z  
D. 165,00 z  

Zadanie 6. 
Optymaln  form  sprzeda y paczkowanych wyrobów zbo owych w sklepie dyskontowym jest sprzeda  

A. tradycyjna. 
B. wysy kowa. 
C. preselekcyjna. 
D. samoobs ugowa. 

Zadanie 7. 
Warunek, zgodnie z którym sprzedawca, na w asny koszt, zobowi zany jest dostarczy  zamówiony 
towar do miejsca wskazanego przez odbiorc , okre la si  poj ciem 

A. loco. 
B. franco. 
C. inkaso. 
D. skonto. 

Zadanie 8. 
Do magazynów pó otwartych zalicza si  

A. zasieki i wiaty. 
B. wiaty i budynki. 
C. zasieki i place sk adowe. 
D. place sk adowe i budynki. 

Zadanie 9. 
Który produkt mo e by  przechowywany poza urz dzeniami ch odniczymi na pó kach sklepowych? 

A. mietanka do kawy UHT. 
B. Surowy sok marchwiowy. 
C. Ser ó ty w plastrach hermetycznie opakowany. 
D. Mleko pasteryzowane w plastikowych butelkach. 

Strona 3 z 10

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 10. 
Który zestaw towarów nale y przechowywa  w magazynach zamkni tych? 

A. Piasek i cement. 
B. Ceg y i p ytki ceramiczne.  
C. Panele cienne i pod ogowe. 
D. Armatur  sanitarn  i dachówki. 

Zadanie 11. 
Aby mo na by o sprzedawa  w dliny na stoisku samoobs ugowym nale y podda  je procesowi 

A. kompletowania. 
B. segregowania. 
C. kalibrowania. 
D. porcjowania. 

Zadanie 12. 
Które z zamieszczonych w tabeli czynno ci powinien wykona  sprzedawca, przygotowuj c towary do 
sprzeda y?  

A. Czynno ci: 1, 2, 3 i 4 
B. Czynno ci: 2, 3, 5 i 6 
C. Czynno ci: 1, 2, 3 i 6 
D. Czynno ci: 3, 4, 5 i 6 

Zadanie 13. 
Aby sprzedawca nie mia  trudno ci z odnalezieniem towaru na zapleczu sklepu, nale y przestrzega  
zasady 

A. towary ci kie uk ada  na najni szych pó kach. 
B. ka dy towar powinien mie  sta e miejsce przechowywania. 
C. towary z pó niejszych dostaw uk ada  za towarami z dostaw wcze niejszych. 
D. towary wymagaj ce niskiej temperatury przechowywa  w urz dzeniach ch odniczych. 

Zadanie 14. 
Na regale sklepowym obok pieczywa mo na umie ci  

A. tart  bu k  i przyprawy. 
B. p atki niadaniowe i owoce. 
C. przyprawy i desery w proszku. 
D. tart  bu k  i p atki niadaniowe. 

1 Umieszczanie wywieszek z cenami przy towarach  

2 Uk adanie towarów na pó kach sklepowych 

3 Kompletowanie zestawów towarów 

4 Sporz dzenie dokumentu Pz 

5 Odbiór ilo ciowy towarów 

6 Metkowanie towaru 
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Zadanie 15. 
Obowi zkiem sprzedawcy jest 

A. sprawdzenie oraz usuni cie ewentualnych wad ukrytych sprzedawanego towaru. 
B. pobranie zaliczki od klienta, je eli warto  realizowanej transakcji przekracza kwot   

2 000,00 z . 
C. udzielenie ustnej odpowiedzi na z o on  w formie pisemnej reklamacj  towaru w terminie nie 

przekraczaj cym 7 dni.  
D. poinformowanie klienta (w przypadku sprzeda y towarów o obni onej cenie) o cechach 

obni aj cych jako  towaru, które stanowi  podstaw  do obni enia ceny. 

Zadanie 16. 
Pracownik sklepu AGD przyw aszczy  sobie blender, co zarejestrowa  monitoring sklepowy.  
Za wyrz dzon  szkod  poniesie on odpowiedzialno  materialn  na zasadzie winy 

A. domniemanej pe nej. 
B. udowodnionej umy lnej. 
C. domniemanej ograniczonej. 
D. udowodnionej nieumy lnej. 

Zadanie 17. 
Korzystaj c z danych w tabeli oblicz kwot  nale no ci, któr  powinien zap aci  klient za zakupione 
towary: 2 kg cukru, 0,50 kg ciastek i 0,40 kg czekoladek. 

A. 20,00 z  
B. 22,00 z  
C. 25,00 z  
D. 28,00 z  

Zadanie 18. 
Inwentaryzacj  nadzwyczajn  przeprowadza si  

A. na koniec roku kalendarzowego. 
B. po w amaniu do sklepu i kradzie y. 
C. przy przekazywaniu odpowiedzialno ci za towary innemu pracownikowi sklepu. 
D. co pewien czas w celu skontrolowania poziomu zapasów i porównania go ze stanem 

ksi gowym. 

Nazwa towaru Cena detaliczna za 1 kg 

Ciastka 18,00 z  

Cukier   4,00 z  

Czekoladki 20,00 z  
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Zadanie 19. 
Na podstawie analizy danych podanych w tabeli wska  towar, którego niedobór ma warto  wi ksz  ni  
15 z . 

Zadanie 20. 
Do grupy warzyw kapustnych nale y 

A. sa ata. 
B. broku . 
C. patison. 
D. szpinak. 

Zadanie 21. 
Która struktura asortymentu handlowego jest prawid owa? 

Zadanie 22. 
Dowód ksi gowy Wz sporz dzany jest w momencie 

A. sprzeda y towarów. 
B. reklamacji towarów. 
C. wydania towarów z magazynu. 
D. przyj cia zamówienia towarów. 

Stan wed ug  

spisu z natury zapisów ksi gowych 

A. 10 szt. po 10,00 z /szt. 13 szt. po 10,00 z /szt. 

B. 55 szt. po 1,00 z /szt. 67 szt. po 1,00 z /szt. 

C. 15 szt. po 11,00 z /szt. 10 szt. po 11,00 z /szt. 

D. 65 szt. po 2,00 z /szt.  55szt. po 2,00 z /szt 

Towar  

Bran a Pieczywo 
Grupa Pieczywo mieszane 
Podgrupa Chleb zwyk y 
Artyku  Artyku y ywno ciowe 

A. 

Bran a Pieczywo 
Grupa Pieczywo mieszane 
Podgrupa Artyku y ywno ciowe 
Artyku  Chleb zwyk y 

B. 

Bran a Artyku y ywno ciowe 
Grupa Chleb zwyk y 
Podgrupa Pieczywo 
Artyku  Pieczywo mieszane 

C. 

Bran a Artyku y ywno ciowe 
Grupa Pieczywo 
Podgrupa Pieczywo mieszane 
Artyku  Chleb zwyk y 

D. 
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Zadanie 23. 
Do sklepu perfumeryjnego z tradycyjn  form  sprzeda y wszed  klient, który zamierza kupi  prezent dla 
swojej córki. Wska  prawid owy przebieg obs ugi klienta. 

A. Ustalenie potrzeb, prezentacja produktów, wyja nienie w tpliwo ci, inkaso nale no ci, 
zach cenie do dalszych zakupów. 

B. Ustalenie potrzeb, zach cenie do dalszych zakupów, prezentacja produktów, wyja nienie 
w tpliwo ci, inkaso nale no ci. 

C. Ustalenie potrzeb, wyja nienie w tpliwo ci, prezentacja produktów, inkaso nale no ci, 
zach cenie do dalszych zakupów. 

D. Ustalenie potrzeb, prezentacja produktów, zach cenie do dalszych zakupów, wyja nienie 
w tpliwo ci, inkaso nale no ci. 

Zadanie 24. 
Podzia  lokalu sklepowego na stref  dla sprzedawcy i stref  dla klienta oraz brak bezpo redniego 
kontaktu klienta z towarem to cechy sprzeda y 

A. tradycyjnej. 
B. internetowej. 
C. preselekcyjnej. 
D. samoobs ugowej. 

Zadanie 25. 
Okre l typ klienta, który spodziewa si  by  oszukanym przez sprzedawc , uwa a, e w innym punkcie 
sprzeda y b dzie lepiej obs u ony i kupi towar ta szy i lepszej jako ci. 

A. Klient nieufny. 
B. Klient rozmowny. 
C. Klient niecierpliwy. 
D. Klient niezdecydowany. 

Zadanie 26. 
Podczas rozmowy sprzeda owej w drogerii klientka poprosi a o wskazanie szamponu, który piel gnuje  
i dobrze oczyszcza w osy z pozosta o ci po elach i lakierach. Który rodzaj szamponu powinien poleci  
sprzedawca? 

A. Szampon leczniczy. 
B. Szampon klasyczny. 
C. Szampon peelinguj cy. 
D. Szampon kosmetyczny. 
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Zadanie 27. 
Który towar wyprodukowano z surowca pochodzenia ro linnego? 

A. Koszul  z bawe ny. 
B. Bluzk  z jedwabiu. 
C. Czapk  z moheru. 
D. Sweter z we ny. 

Zadanie 28. 
Które informacje powinny znale  si  w ofercie sprzeda y? 

A. Wykaz towarów wraz z cenami sprzeda y, warunki p atno ci, numery rachunków bankowych 
dostawcy i odbiorcy. 

B. Dane identyfikacyjne dostawcy i odbiorcy, wysoko  mar y handlowej, ceny zakupu 
oferowanych towarów. 

C. Dane identyfikacyjne oferenta, wykaz towarów wraz z cenami sprzeda y, warunki p atno ci  
i dostawy. 

D. Adresy dostawcy i odbiorcy, wykaz oferowanych towarów, wysoko  mar y handlowej. 

Zadanie 29. 
Która czynno  wykonywana przez sprzedawc  nie dotyczy realizacji zamówienia klienta? 

A. Inkaso nale no ci. 
B. Prezentacja towaru. 
C. Wydanie dowodu sprzeda y. 
D. Wyk adanie towaru na pó ki sklepowe. 

Zadanie 30. 
Na podstawie danych w tabeli, dotycz cych sprzedanych towarów klientowi, oblicz kwot  nale no ci za 
zakupy. 

A. 26,50 z  
B. 29,00 z  
C. 34,50 z  
D. 37,00 z  

Zadanie 31. 
Klient kupi  1,5 kg schabu po 18,00 z  za kg oraz 60 dag karkówki po 15,00 z  za kg. Któr  kwot  reszty 
otrzyma , je li za zakupy zap aci  banknotem o warto ci 100 z ? 

A. 36,00 z  
B. 42,00 z  
C. 64,00 z  
D. 67,00 z  

L.p. Towar Ilo  J.m. Cena detaliczna 

1 Cukierki toffi 0,5 kg 16,00 

2 Cukierki irysy 1 kg 16,00 

3 Czekolada gorzka 2 szt. 2,50 
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Zadanie 32. 
Który dokument nale y przekaza  wraz z utargiem do banku za po rednictwem inkasenta bankowego? 

A. Polecenie przelewu. 
B. Dowód KW-kasa wyp aci. 
C. Dowód KP-kasa przyjmie. 
D. Dowód wp aty gotówkowej. 

Zadanie 33. 
Która kwota powinna by  wpisana w zaznaczonym na fakturze miejscu? 

A.   80,10 z  
B. 114,00 z  
C. 126,00 z  
D. 206,10 z  

Zadanie 34. 
Który dokument potwierdza sprzeda  towarów? 

A. Mm-przesuni cie mi dzymagazynowe. 
B. Pz-przyj cie z zewn trz. 
C. Kartoteka magazynowa. 
D. Paragon fiskalny. 

Zadanie 35. 
Cena sprzeda y kurtki skórzanej wynosi 615 z  i zawiera 23% podatku VAT. Oblicz kwot  podatku VAT. 

A. 115,00 z  
B. 141,45 z  
C. 473,55 z  
D. 500,00 z  
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Zadanie 36. 
Któr  stawk  VAT opodatkowany jest towar, je eli jego cena sprzeda y netto wynosi 25 z , a cena 
sprzeda y brutto wynosi 27 z ? 

A. 23% 
B.   8% 
C.   5% 
D.   4% 

Zadanie 37. 
Klient mo e zwróci  zakupiony towar 

A. tylko wtedy, gdy towar nie spe nia jego oczekiwa . 
B. tylko wtedy, gdy uzgodni  to wcze niej ze sprzedawc . 
C. zawsze, pod warunkiem, e towar nie by  u ywany. 
D. zawsze, pod warunkiem, e jest to artyku  nie ywno ciowy. 

Zadanie 38. 
Klient zakupi  maszyn  do szycia, na któr  otrzyma  trzyletni  gwarancj . Po dwóch latach i dwóch 
miesi cach u ytkowania zgodnego z przeznaczeniem maszyna przesta a dzia a . Klient ma prawo do 

A. naprawy towaru z tytu u gwarancji. 
B. wymiany towaru na nowy z tytu u niezgodno ci towaru z umow . 
C. wymiany towaru na wolny od wad z tytu u gwarancji lub niezgodno ci towaru z umow . 
D. zwrotu pieni dzy za zakupiony towar z tytu u gwarancji lub niezgodno ci towaru z umow . 

Zadanie 39. 
Przez jaki okres od daty zakupu artyku u nie ywno ciowego klient ma prawo z o y  reklamacj  z tytu u 
niezgodno ci z umow ? 

A. 2 miesi ce. 
B. 6 miesi cy. 
C. 1 rok. 
D. 2 lata. 

Zadanie 40. 
Dnia 15 maja 2014 r. klient z o y  reklamacj  na bluz  sportow  z powodu jej odbarwienia podczas 
prania zgodnego z zaleceniami producenta, któr  kupi  25 kwietnia 2014 r. Sprzedawca ma obowi zek 
ustosunkowania si  do reklamacji do dnia 

A. 25 maja 2014 r. 
B. 29 maja 2014 r. 
C. 25 czerwca 2014 r. 
D. 15 lipca 2014 r. 
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