
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie sprzeda y 
Oznaczenie kwalifikacji: A.18 
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 4 strony 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.18-01-14.05 
Czas trwania egzaminu: 150 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 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Do sklepu spo ywczego dostarczono zamówiony towar wraz z Faktur  zakupu nr 20/05/2014.  
1. Przygotuj stanowisko sprzeda owe: 

pobierz z magazynu 2 pude ka: pude ko z napisem „Towary w magazynie” (w pude ku tym 
znajduj  si  towary wed ug listy z Tabeli 1.) oraz pude ko z napisem „Dostawa towarów”  
(w pude ku tym znajduj  si  towary dostarczone wraz z faktur  zakupu nr 20/05/2014), 
na podstawie faktury zakupu nr 20/05/2014 oblicz ceny detaliczne brutto zakupionych towarów, 
ceny te wykorzystasz do ometkowania towarów. Sklep stosuje na wszystkie towary mar  
detaliczn  w wysoko ci 20% liczon  od ceny zakupu, a stawka podatku VAT wynosi 23%; 
oznakuj wszystkie towary cenami detalicznymi brutto za pomoc  metkownicy, potrzebne 
informacje znajdziesz w Tabeli 2., 
u ó  towary na pó kach sklepowych, 
sporz d  wywieszki cenowe i umie  je przy towarach, 
przeprowad  kontrol  towarów i wycofaj z obrotu towary, których termin przydatno ci do 
spo ycia min  lub których wygl d wiadczy o zepsuciu lub zniszczeniu. Te towary w ó  do 
pude ka z napisem „Wycofane z obrotu”, które pobierzesz z magazynu i pude ko pozostaw na 
stanowisku sprzeda owym, 
z koperty z napisem „Pogotowie kasowe” wyjmij gotówk  do wydawania reszty i wprowad  j  na 
stan kasy fiskalnej. 

2. Sprzedaj towary klientowi: 
przygotuj zestaw towarów dla klienta zgodnie z Zamówieniem-Tabela 3. i sprzedaj przygotowane 
towary klientowi, 
wydrukuj paragon z kasy fiskalnej i pozostaw go na stanowisku sprzeda owym, 
sporz d  faktur  sprzeda y nr 5/05/2014 za sprzedane klientowi towary (faktur  wystawia  
Jan Kowalski). Druk faktury znajdziesz na stanowisku egzaminacyjnym. 
przyjmij zap at  za towary (pieni dze klienta s  umieszczone w kopercie z napisem „Pieni dze 
klienta”), 
reszt  dla klienta umie  w kopercie opisanej „Pieni dze klienta”, 
towary, faktur  oraz kopert  z reszt  dla klienta umie  w torbie foliowej i pozostaw na 
stanowisku sprzeda owym. 
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Tabela 1. Lista towarów do pobrania z magazynu 

Tabela 2. Wykaz kodów i cen detalicznych netto i brutto towarów 

Lp. Nazwa towaru J.m. Ilo

1 Kawa rozpuszczalna NESCAFE szt. 1 

2 mietanka do kawy szt. 3 

3 Herbata Lipton A’25 szt. 3 

4 Delicje szampa skie wi niowe szt. 2 

5 Delicje szampa skie pomara czowe szt. 2 

6 Ciastka z marmolad  kg 1 

Lp. 
Kod 

towaru 
Nazwa towaru 

Jedn. 
miary 

Cena detaliczna Podatek 
VAT 
w % 

netto  
w z  

brutto  
w z  

1. 101 Kawa rozpuszczalna NESCAFE szt. 20,00 24,60 23 

2. 102 mietanka do kawy szt. 2,19 2,30 5 

3. 103 Herbata Lipton A’25 szt. 4,05 4,98 23 

4. 104 Delicje szampa skie wi niowe szt. 2,27 2,79 23 

5. 105 Delicje szampa skie pomara czowe szt. 2,27 2,79 23 

6. 106 Ciastka z marmolad  kg 11,38 14,00 23 
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Tabela 3. Zamówienie klienta 

Rezultaty swojej pracy pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
 przygotowane stanowisko sprzeda owe, 
 zrealizowane zamówienie klienta (zakupione towary, kwota reszty dla klienta), 
 sporz dzona faktura sprzeda y 

oraz 
przebieg sprzeda y. 

Zamówienie od klienta                                                                                        Data: 12.05.2014 

Dane klienta: BUDPOL sp. z o.o., ul. Rac awicka 11, 55-146 Wroc aw 
NIP: 787 997 98 87 

Nazwa towaru J.m. Ilo  

Herbata Lipton A’25 szt. 2 

Ciastka z marmolad  kg 0,5 
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