Arkusz zawiera informacje prawnie
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Układ graficzny © CKE 2019

Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności handlowej
Oznaczenie kwalifikacji: A.22
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*
A.22-01-20.01-SG
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
PODSTAWA PROGRAMOWA
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA
2012

Instrukcja dla zdającego
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
 swój numer PESEL*,
 oznaczenie kwalifikacji,
 numer zadania,
 numer stanowiska.
Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu
nadzorującego.
Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji
pracy.
Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ
OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu
nadzorującego.
Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania
egzaminu.
Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie egzaminacyjne
Wykonaj prace związane z funkcjonowaniem Hurtowni MAXIX sp. z o.o.
1. Sporządź i wydrukuj z programu magazynowo-sprzedażowego dokumenty potwierdzające zdarzenia
z grudnia 2019 r.:
 03.12.2019 r. dowód magazynowy Pz nr 1/12/2019, potwierdzający przyjęcie do magazynu
zakupionych towarów zgodnie z fakturą nr 17/12/2019,
 06.12.2019 r. fakturę sprzedaży nr 1/12/2019, zgodnie z zamówieniem 1/12/2019 r. Sklepu
RUDOLF Mirosława Rudolf,
 06.12.2019 r. dowód magazynowy Wz nr 1/12/2019, potwierdzający wydanie z magazynu towarów
zgodnie z fakturą sprzedaży nr 1/12/2019.
2. Sporządź w edytorze tekstu i wydrukuj ofertę handlową Hurtowni MAXIX sp. z o.o., stanowiącą
odpowiedź na Zapytanie ofertowe nr 15/12/2019 Anny Rajewskiej. Wykorzystaj w tym celu Dane do
oferty handlowej dla Sklepu Ludwika Anna Rajewska.W lewym górnym rogu oferty wstaw swój numer
PESEL.
3. Dokonaj wyboru dostawcy towarów na podstawie ofert dwóch kontrahentów (język obcy do wyboru),
zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Wpisz numer wybranej, korzystniejszej oferty i zapisz
uzasadnienie jej wyboru na druku Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru,
zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym, przy założeniu że zamawianych będzie:
 120 szt. spodni damskich,
 100 szt. spodni męskich,
 500 szt. bluzek damskich.
Prace związane ze sporządzaniem dokumentów wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym, na którym
znajduje się komputer z oprogramowaniem magazynowo-sprzedażowym, edytorem tekstu oraz podłączoną
drukarką.
Wszystkie dokumenty wydrukuj w jednym egzemplarzu.
Prace z programem magazynowo-sprzedażowym rozpocznij od:
 wpisania danych identyfikacyjnych dotyczących działalności Hurtowni MAXIX sp. z o.o.,
 wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtownia MAXIX sp. z o.o.,
 ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania,
 założenia kartotek kontrahentów,
 założenia kartotek towarów.
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Dane identyfikacyjne dotyczące działalności Hurtowni MAXIX sp. z o.o.
do wprowadzenia w programie magazynowo-sprzedażowym
Nazwa skrócona
MAXIX
Hurtownia MAXIX sp. z o.o.
Nazwa pełna
(wpisz pod nazwą swój numer PESEL)
Wersja programu
Wersja próbna
NIP
7621030917
REGON
550324343
ul. Poznańska 17
Adres
93-134 Łódź
Województwo
łódzkie
nazwa
rachunek firmowy
70 1130 1163 0014 7148 0720 0001
Podstawowy numer
rachunek
bank
Bank Gospodarstwa Krajowego – Oddział Łódź
bankowy
stan
50 000,00 zł
początkowy
Numeracja dokumentów
łamany przez miesiąc i rok
Luki w dokumentach
nie wypełniaj
sprzedaż: wycofaj skutek magazynowy
Parametry magazynowe
zakup: wycofaj skutek magazynowy
(pozostałe parametry bez zmian)
Sposób wydawania towarów kolejność FIFO według daty wystawienia
automatycznie
Nadawanie symboli
kolejny numer: 1
kontrahentom i towarom
liczba znaków: 3
Max Kozłowski
Imię i nazwisko szefa
Identyfikator: MK
Hasło szefa: brak
Pozostałe informacje dotyczące działalności Hurtowni MAXIX sp. z o.o.
 Hurtownia MAXIX sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą hurtową odzieży i jest czynnym podatnikiem
podatku VAT.
 Ewidencja towarów prowadzona jest według ceny zakupu netto (cena kartotekowa).
 Sprzedaż towarów opodatkowana jest stawką podatku VAT 23%.
 Hurtownia realizuje na sprzedaży marżę hurtową w wysokości 40% ceny zakupu (narzut).
 Odbiorcy płacą należności przelewem w terminie 7 dni.
 Osobą upoważnioną do wystawiania faktur sprzedaży i sporządzania ofert handlowych jest Max
Kozłowski.
 Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów magazynowych jest Ewa Raniszewska.
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FAKTURA ZAKUPU
Łódź , dnia 03.12.2019 r.
Data dokonania lub zakończenia dostawy
Środek transportu:
towarów lub wykonania usługi: 03.12.2019 r.
własny
Sprzedawca
Nabywca
Zakład Krawiecki Piotr Pieniążek
Hurtownia MAXIX sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 110
ul. Poznańska 17
90-007 Łódź
93-134 Łódź
NIP 7251801126
NIP 7621030917
Konto: 21 1240 1545 1111 0000 1166 6233
Konto 70 1130 1163 0014 7148 0720 0001
FAKTURA
NR 17/12/2019

Bank Gospodarstwa Krajowego – Oddział Łódź

Bank Polska Kasa Opieki SA
Nazwa towaru lub usługi

J.m.

Ilość

Podatek VAT

Wartość
netto
zł

gr

stawka
%

kwota
zł
gr

Wartość
brutto
zł

gr

1.

Spodnie męskie

szt.

20

80 00

1 600

00

23

368

00

1 968

00

2.

Spodnie damskie

szt.

25

100 00

2 500

00

23

575

00

3 075

00

3. Bluzka damska
szt.
18
Sposób zapłaty: przelew 30 dni
Do zapłaty złotych: 6 703,50
Słownie złotych: sześć tysięcy siedemset trzy
50/100

75 00

1 350

00

23

310

50

1 660

50

RAZEM:

5 450 00
5 450 00

X
zw.
23
8
5
0

1 253

W tym:

Lp.

Cena
jednostkowa
netto
zł
gr

50

1 253 50

6 703 50
6 703 50

Wystawił: Piotr Pieniążek

Zamówienie Sklepu RUDOLF Mirosława Rudolf
Adresat

Zamawiający

Sklep RUDOLF Mirosława Rudolf
ul. Nawrot 18
90 - 008 Łódź

NIP 8951688276
Nazwa artykułu
1. Spodnie męskie
2. Spodnie damskie
3. Bluzka damska
Sposób płatności: przelew 7 dni
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia
Max Kozłowski

Hurtownia MAXIX sp. z o.o.
ul. Poznańska 17
93-134 Łódź
NIP 7621030917

ZAMÓWIENIE Nr 1/12/2019 z dnia 04.12.2019 r.
Jednostki miary
szt.
szt.
szt.

Ilość
10
13
15

Podpis zamawiającego
Mirosława Rudolf
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ZAPYTANIE OFERTOWE
Łódź, 09.12.2019 r.

Sklep LUDWIKA Anna Rajewska
ul. Targowa 6
90-022 Łódź
NIP 7270019183

Hurtownia MAXIX sp. z o.o.
ul. Poznańska 17
93-134 Łódź

Zapytanie ofertowe nr 15/12/2019
Zwracam się do Państwa z prośbą o przesłanie oferty cenowej dotyczącej zakupu:
 spodni męskich,
 spodni damskich,
 bluzek damskich
oraz stosowanych przez Państwa warunków sprzedaży, płatności i transportu.

Z poważaniem
Anna Rajewska

Dane do oferty handlowej dla Sklepu LUDWIKA Anna Rajewska
Dodatkowe warunki
sprzedaży

Data sporządzenia oferty
Termin obowiązywania
oferty










Sprzedaż towarów objęta jest podatkiem VAT 23%
Termin płatności 7 dni
Termin realizacji zamówienia 3 dni
Dowóz towarów na koszt sprzedawcy
Rabat 15% przy zakupie towarów powyżej 20 000,00 zł
Oferta zawiera ceny sprzedaży netto towarów
10.12.2019 r.
Do końca bieżącego miesiąca
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Oferty handlowe producentów
(dokonaj wyboru korzystniejszej oferty)
Oferta I kontrahent polski
Producent Odzieży JAN ZET
NIP 557-785-69-63
ul. Pawia 2
91-050 Łódź
Lp.
Nazwa towaru
J.m.
1.
Spodnie damskie
szt.
2.
Spodnie męskie
szt.
3.
Bluzka damska
szt.
 termin realizacji zamówienia 3 dni
 termin płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury
 przy zakupie powyżej 300 sztuk dowolnego towaru rabat ilościowy 7%

Cena netto
110,00 PLN
80,00 PLN
94,00 PLN

Oferta II kontrahent zagraniczny
(oferta w języku obcym)
Język angielski
Peter Pipier
NIP 777-775-69-69
ul. Juliana Tuwima 12
90-003 Łódź
No
Item
Unit
1.
Women’s trousers
pc
2.
Men’s trousers
pc
3.
Women’s blouse
pc
 delivery time 7 days
 payment: 14 days from the invoice date
 with the purchase of more than 300 pieces of any commodity discount 3%

Net price
120,00 PLN
100,00 PLN
88,00 PLN

Język niemiecki
Peter Pipier
NIP 777-775-69-69
ul. Juliana Tuwima 12
90-003 Łódź
Position
Artikelname
Menge
1.
Damenhosen
Stck.
2.
Herrenhosen
Stck.
3.
Damenbluse
Stck.
 Lieferzeit: 7 Tage
 Zahlungsfrist: 14 Tage ab Rechnungsdatum
 bei Bestellung von mehr als 300 Stuck beliebiger Ware 3% Mengenrabatt
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Nettopreis
120,00 PLN
100,00 PLN
88,00 PLN

Język francuski
Peter Pipier
NIP 777-775-69-69
ul. Juliana Tuwima 12
90-003 Łódź
No

Nom du produit

unité de mesure

Prix net

1.
pantalon femme
piéce
120,00 PLN
2.
pantalon homme
piéce
100,00 PLN
3.
blouse femme
piéce
88,00 PLN
 délai de réalization de la commande: 7 jours
 paiement: 14 jours à compter de la date de facturation
 un rabais de quantité de 3% pan l'achat de plus de 300 piéces d’un article

Język rosyjski
Peter Pipier
NIP 777-775-69-69
ul. Juliana Tuwima 12
90-003 Łódź
№
название товара
единица измерения
1.
женские брюки
штука
2.
мужские брюки
штука
3.
женская блузка
штука
 время доставки 7 дней
 оплата в течение 14 дней с момента составления счёт-фактуры
 при покупке более 300 штук, скидка в размере 3%

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 Dowód magazynowy Pz – Przyjęcie zewnętrzne – wydruk,
 Faktura sprzedaży – wydruk,
 Dowód magazynowy Wz – Wydanie zewnętrzne – wydruk,
 Oferta handlowa – wydruk,
 Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru.
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Цена нетто
120,00 PLN
100,00 PLN
88,00 PLN

Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru
Wybór dostawcy: oferta nr: ……………..
Uzasadnienie:
Argumenty za wyborem wskazanej oferty:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Argumenty przeciw wyborowi wskazanej oferty:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nie ma wpływu na wybór wskazanej oferty:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Strona 8 z 8
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Wypełnia zdający

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam wydruki w liczbie: .......... kartek – czystopisu i .......... kartek –
brudnopisu.

Wypełnia Przewodniczący ZN
Potwierdzam dołączenie przez zdającego do arkusza egzaminacyjnego wydruków w liczbie .......... kartek
łącznie.
………………………………
Czytelny podpis Przewodniczącego ZN
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