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Nazwa kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
Oznaczenie kwalifikacji: A.35
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG

Wypełnia zdający

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Numer PESEL zdającego*
A.35-01-20.01-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
Maria Kurek prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie hurtowej sprzedaży artykułów
szklanych. Przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i dokonuje sprzedaży wyłącznie opodatkowanej.
Wykonaj prace dla Hurtowni ARTPOL Maria Kurek.
1.

Sporządź w programie magazynowo-sprzedażowym i wydrukuj w jednym egzemplarzu dokumenty
dotyczące zdarzeń z października 2019 r.:
− dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne, dotyczący przyjęcia zakupionych towarów do magazynu,
− polecenie przelewu z tytułu zapłaty dla Huty Szkła SIGMA sp. z o.o. za zakupione towary,
− fakturę za sprzedane towary dla Restauracji SMAK sp. z o.o.,
− dowód Wz – Wydanie zewnętrzne, dotyczący wydania odbiorcy sprzedanych towarów z magazynu.

2.

Zaksięguj w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zdarzenia gospodarcze z października
2019 r. na podstawie następujących dowodów księgowych:
− faktury nr 4421/10/2019 od Huty Szkła SIGMA sp. z o.o. za zakupione towary,
− faktury nr 1/10/2019 dla Restauracji SMAK sp. z o.o. za sprzedane towary,
− wyciągu bankowego nr 32/2019.

3.

Wydrukuj podatkową księgę przychodów i rozchodów za październik 2019 r.

4.

Oblicz wskaźniki rotacji zapasów towarów w dniach w latach 2017-2018 na podstawie informacji
zawartych w tabeli Dane do obliczenia wskaźników rotacji zapasów towarów w dniach w latach
2017-2018. Zinterpretuj i oceń otrzymane wyniki. Miejsce przeznaczone na sporządzenie analizy
znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer podłączony do drukarki
sieciowej, z zainstalowanym programem magazynowo-sprzedażowym oraz programem do prowadzenia
podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Pracę z programem magazynowo-sprzedażowym rozpocznij od:
 wprowadzenia danych identyfikacyjnych Hurtowni ARTPOL Maria Kurek,
 wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni ARTPOL Maria Kurek,
 ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania,
 założenia kartotek kontrahentów,
 założenia kartotek towarów.
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Dane identyfikacyjne Hurtowni ARTPOL Maria Kurek
oraz parametry programu magazynowo-sprzedażowego
Nazwa skrócona
Wersja programu
Nazwa pełna
NIP
REGON
Adres
Gmina/powiat
Województwo
nazwa
Podstawowy rachunek numer
bankowy
nazwa banku
stan początkowy
Numeracja dokumentów
Parametry magazynowe
Nadawanie symboli kontrahentom i towarom
Imię, nazwisko i hasło szefa

ARTPOL
próbna
Hurtownia ARTPOL Maria Kurek
wpisz swój numer PESEL
5263530525
351588702
ul. Handlowa 3, 15-399 Białystok
Białystok
podlaskie
rachunek bieżący
05 1240 5211 1111 0010 3553 7778
Bank Polska Kasa Opieki SA - Oddział w Białymstoku
30 000,00 zł
łamany przez miesiąc i rok
sprzedaż: wycofaj skutek magazynowy
zakup: wycofaj skutek magazynowy
automatycznie
kolejny numer: 1, liczba znaków: 3
Maria Kurek
identyfikator: MK
Hasło: Nie wprowadzaj hasła

Informacje niezbędne do wprowadzenia w programie
do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Metoda rozliczania VAT
Forma księgowości
Okres obrachunkowy
Parametry numeracji KPiR
symbol
nazwa
kod US
Urząd skarbowy
adres
numer rachunku bankowego
dla podatku VAT
Forma prawna
imię i nazwisko
data i miejsce urodzenia
PESEL
Osoba fizyczna do
NIP
deklaracji/wspólnik
adres zamieszkania
udział w firmie
urząd skarbowy
Typ prowadzonej działalności
Rodzaj prowadzonej działalności

rok: 2019, kwartał: IV
metoda: miesięczna
Księga przychodów i rozchodów
rok: 2019
kwartał: czwarty kwartał 2019 r.
miesiąc: październik 2019 r.
pozostaw bez zmian
US
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
2003
ul. Świętojańska 13, 15-219 Białystok
45 1010 1049 0071 3922 2200 0000
NBP O/Okr. w Białymstoku
jednoosobowa działalność gospodarcza
Maria Kurek
13.10.1984 r., Białystok
84101307604
5263530525
ul. Tęczowa 1, 15-365 Białystok
100%
Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku
pozarolnicza działalność gospodarcza
handlowa
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Dane identyfikacyjne odbiorcy
Nazwa pełna
Adres
NIP

Restauracja SMAK sp. z o.o.
ul. Cicha 5, 16-100 Sokółka
4429231862

Informacje dodatkowe dotyczące działalności Hurtowni ARTPOL Maria Kurek







Towary są ewidencjonowane w magazynie w cenach zakupu netto (ceny kartotekowe).
Dokumenty magazynowe są sporządzane w cenach kartotekowych.
Sprzedaż towarów jest opodatkowana stawką podatku VAT 23%.
Hurtownia na sprzedaży towarów realizuje marżę w wysokości 50% ceny sprzedaży netto (marża).
Forma płatności dla odbiorców – przelew 14 dni.
Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów, przyjmowania i wydawania towarów z magazynu jest
Roman Lisowiec.
 Numeracja dokumentów jest prowadzona odrębnie dla każdego dowodu ze wskazaniem miesiąca i roku,
np. 1/10/2019.
Zdarzenia gospodarcze z października 2019 roku

 07.10.2019 r. – otrzymano fakturę nr 4421/10/2019 od Huty Szkła SIGMA sp. z o.o. za zakupione
towary;
 07.10.2019 r. – na podstawie dowodu Pz nr 1/10/2019 przyjęto zakupione towary do magazynu w ilości
zgodnej z fakturą zakupu;
 21.10.2019 r. – sporządzono polecenie przelewu z tytułu zapłaty dla Huty Szkła SIGMA sp. z o.o.
za zakupione towary na podstawie faktury nr 4421/10/2019;
 25.10.2019 r. – na podstawie faktury nr 1/10/2019 sprzedano dla Restauracji SMAK sp. z o.o. po cenie
sprzedaży następujące towary:
 szklanka żaroodporna – 100 sztuk,
 miska szklana – 40 sztuk;
 25.10.2019 r. – na podstawie dowodu Wz nr 1/10/2019 wydano z magazynu sprzedane towary dla
Restauracji SMAK sp. z o.o. w ilości zgodnej z dowodem sprzedaży;
 31.10.2019 r. – otrzymano wyciąg bankowy nr 32/2019.

Strona 4 z 8
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Dokumenty z października 2019 r.
Olsztyn, dnia 07.10.2019 r.
Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania
usługi: 07.10.2019 r.
Sprzedawca
Nabywca
Huta Szkła SIGMA sp. z o.o.
Hurtownia ARTPOL Maria Kurek
ul. Łowicka 2, 10-676 Olsztyn
ul. Handlowa 3, 15-399 Białystok
NIP 7867703162
NIP 5263530525
Nr konta: 74 1050 1807 3931 9671 0948 8515
Bank: ING Bank Śląski SA O. w Olsztynie

FAKTURA
NR 4421/10/2019

Wartość
netto
zł
gr

Podatek VAT
kwota
stawka
%
zł
gr

Wartość
brutto
zł
gr

J.m.

Ilość

1. Szklanka żaroodporna

szt.

600

1 20

720 00

23

165 60

885 60

2. Talerz płytki

szt.

400

4 00

1 600 00

23

368 00

1 968 00

3. Miska szklana
szt.
Sposób zapłaty: przelew 14 dni

100

6 50
RAZEM:

650 00
2 970 00

799 50
3 653 10

2 970 00

23
x
zw.
23
8
5
0

149 50
683 10

W tym:

Cena jednostkowa
netto
zł
gr

Nazwa towaru lub usługi

683 10

3 653 10

Lp.

Do zapłaty złotych: 3 653,10
Słownie złotych: trzy tysiące sześćset
pięćdziesiąt trzy 10/100

Wystawił: Janusz Kordek

Bank Polska Kasa Opieki SA - Oddział
w Białymstoku
ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok

Nr rachunku: 05 1240 5211 1111 0010 3553 7778
Rachunek prowadzony w PLN

Posiadacz rachunku
Hurtownia ARTPOL Maria Kurek
ul. Handlowa 3, 15-399 Białystok
NIP 5263530525
WYCIĄG BANKOWY NR 32/2019 z dnia 31.10.2019 r.
za okres od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r.
Saldo początkowe z dnia 01.10.2019 r.
Lp.

Data operacji

Tytuł płatności

Obciążenia

1.

21.10.2019 r.

Przelew wychodzący:
dla Huty Szkła SIGMA sp. z o.o.
za fakturę nr 4421/10/2019

3 653,10

2.

31.10.2019 r.

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego

Saldo końcowe z dnia 31.10.2019 r.
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30 000,00
Uznania

20,00
26 326,90

Dane do obliczenia wskaźników rotacji zapasów towarów w dniach w latach 2017-2018
Wyszczególnienie
Towary
Przychody ze sprzedaży towarów
Wynagrodzenia

Stan na dzień w zł
01.01.2017 r.
10 000,00

31.12.2017 r.
10 000,00
365 000,00
30 000,00

31.12.2018 r.
20 000,00
273 750,00
26 000,00

Wykaz wybranych wskaźników
Przychody ze sprzedaży
Wynagrodzenia

Wskaźnik efektywności wynagrodzeń =

Wskaźnik rotacji zapasów w dniach =

Przeciętny stan zapasów x 365 dni
Przychody ze sprzedaży

Wskaźnik rotacji zapasów w razach =

Przychody ze sprzedaży
Przeciętny stan zapasów

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:
 Dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne – wydruk,
 Polecenie przelewu – wydruk,
 Faktura sprzedaży – wydruk,
 Dowód Wz – Wydanie zewnętrzne – wydruk,
 Podatkowa księga przychodów i rozchodów za październik 2019 r. – wydruk,
 Analiza rotacji zapasów towarów w dniach w latach 2017-2018 – w arkuszu egzaminacyjnym.
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Analiza rotacji zapasów towarów w dniach w latach 2017-2018
1. Dobór wskaźnika

2. Obliczenie wskaźnika w latach
Rok 2017

Rok 2018
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3. Interpretacja wskaźników
Rok 2017

Rok 2018

4. Porównanie i ocena
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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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