
Nazwa 
kwalifikacji: Planowanie i prowadzenie działalno ści w organizacji

Oznaczenie 
kwalifikacji: A.35

Numer zadania: 01

Kod arkusza: A.35_2022_01_01_SG_zo
Wersja arkusza: zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

(Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie)

R.1 Rezultat 1: Dowód Pz - Przyj ęcie zewn ętrzne – wydruk 

R.1.1
numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data dowodu: 1/11/2021 lub 1/11/21, 
2021-11-08

R.1.2
dane dostawcy: nazwa, adres
Zakład Produkcyjny LED sp. z o.o. , ul. Nowa 54, 85-119 Bydgoszcz

R.1.3

nazwa i ilość przyjętych towarów:                                                                       
- Kinkiet REDON  – 80 szt.
- Lampa sufitowa OLIVER – 40 szt.
- Kula ogrodowa SOLARIS  – 30 szt.

R.1.4

cena jednostkowa w zł:                                                                                      
- Kinkiet REDON – 40,00
- Lampa sufitowa OLIVER – 240,00
- Kula ogrodowa SOLARIS – 120,00

R.1.5 razem wartość w zł: 16 400,00

R.1.6 podpis wystawcy (w programie OPTIMA podpis przyjmującego towar): Marcel Loska
R.2 Rezultat 2: Faktura sprzeda ży – wydruk

R.2.1
numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data dowodu: 1/11/2021 lub 1/11/21, 
2021-11-16

R.2.2
dane sprzedawcy: nazwa, adres, NIP                                                      
Hurtownia LAMPOL Marcin Krupa, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz
NIP 9531011863

R.2.3
dane nabywcy: nazwa, adres, NIP
Sklep PLAFON  sp. z o.o. , ul. Niecała 25, 87-800 Włocławek, NIP 8872254253

R.2.4
nazwa i ilość sprzedanych towarów: 
- Kinkiet REDON – 60 szt.
- Kula ogrodowa SOLARIS – 25 szt.

R.2.5
cena jednostkowa netto w zł:                                                                      
- Kinkiet REDON – 56,00
- Kula ogrodowa SOLARIS – 168,00

R.2.6 kwota podatku VAT w zł: 1 738,80  i wartość brutto w zł: 9 298,80

R.2.7 termin płatności: 14 dni lub 2021-11-30

R.2.8 podpis wystawcy: Marcel Loska
R.3 Rezultat 3: Dowód Wz - Wydanie zewn ętrzne – wydruk 

R.3.1 numer (numer może zawierać symbol dokumentu) i data dowodu: 1/11/2021 lub 1/11/21, 2021-11-16

R.3.2
dane sprzedawcy: nazwa, adres
Hurtownia LAMPOL Marcin Krupa, ul. Seminaryjna 1, 85-326 Bydgoszcz

R.3.3
dane nabywcy: nazwa, adres
Sklep PLAFON sp. z o.o.,  ul. Niecała 25, 87-800 Włocławek

R.3.4
nazwa i ilość wydanych towarów:                                                                    
- Kinkiet REDON – 60 szt.
- Kula ogrodowa SOLARIS – 25 szt.

R.3.5
cena jednostkowa w zł:                                                                     
- Kinkiet REDON – 40,00
- Kula ogrodowa SOLARIS – 120,00

R.3.6 razem wartość w zł: 5 400,00

R.3.7 podpis wystawcy (w programie OPTIMA podpis wydającego towar): Marcel Loska
R.4 Rezultat 4: Polecenie przelewu – wydruk 

R.4.1 nazwa odbiorcy: Zakład Produkcyjny LED sp. z o.o.

R.4.2 numer rachunku odbiorcy: 30 1240 6452 1111 0010 4788 0945

R.4.3 kwota w zł: 20 172,00

R.4.4 numer rachunku zleceniodawcy: 21 1320 0006 5522 0544 8722 5693
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R.4.5 nazwa zleceniodawcy: Hurtownia LAMPOL Marcin Krupa

R.4.6 tytułem: zapłata za faktur ę 325/2021 lub 325/2021
R.5 Rezultat 5: Podatkowa ksi ęga przychodów i rozchodów za listopad 2021 r. – wyd ruk

Uwaga: Każdy numer dowodu księgowego może być poprzedzony symbolem dowodu. 

R.5.1
Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2021-11-08, 325/2021
Kontrahent: Zakład Produkcyjny LED sp. z o.o., ul. Nowa 54, 85-119 Bydgoszcz
Opis zdarzenia gospodarczego: np. zakup towarów

R.5.2

Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2021-11-16, 1/11/2021 lub 1/11/21 lub inny numer 
faktury sprzeda ży wystawionej przez zdaj ącego
Kontrahent: Sklep PLAFON  sp. z o.o., ul. Niecała 25,  87-800 Włocławek
Opis zdarzenia gospodarczego: np. sprzeda ż towarów

R.5.3
Data zdarzenia i numer dowodu księgowego: 2021-11-30, 1/11/2021
Opis zdarzenia gospodarczego: np. odpis amortyzacyjny środków trwałych za listopad 2021 r.

R.5.4
Wartość sprzedanych towarów i usług (Kol.7): 7 560,00 zł lub inna warto ść netto
z faktury sprzeda ży wystawionej przez zdaj ącego

R.5.5 Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu (Kol.10): 16 400,00 zł

R.5.6 Pozostałe wydatki (Kol.13): 320,00 zł

R.6
Rezultat 6: Analiza dynamiki sprzeda ży towarów w 2020 roku w stosunku do 2019 roku 
– w arkuszu egzaminacyjnym

R.6.1 Obliczony wskaźnik dynamiki sprzedaży towarów: Kinkiet REDON 150% 
R.6.2 Obliczony wskaźnik dynamiki sprzedaży towarów: Lampa sufitowa OLIVER 65% 
R.6.3 Obliczony wskaźnik dynamiki sprzedaży towarów: Kula ogrodowa SOLARIS 120%

R.6.4
Interpretacja wskaźnika dynamiki sprzedaży kinkietów  REDON obliczonego przez zdającego, np.: 
warto ść sprzeda ży kinkietów REDON w roku 2020 stanowiła 150% warto ści sprzeda ży z roku 
2019

R.6.5
Interpretacja wskaźnika dynamiki sprzedaży lamp sufitowych OLIVER: obliczonego przez zdającego 
np.: warto ść sprzeda ży lamp sufitowych OLIVER w roku 2020 stanowiła 65% warto ści 
sprzeda ży z roku 2019

R.6.6
Interpretacja wskaźnika dynamiki sprzedaży kul ogrodowych SOLARIS obliczonego przez zdającego, 
np.: warto ść sprzeda ży kul ogrodowych SOLARIS w roku 2020 stanowiła 120%  warto ści 
sprzeda ży z roku 2019 

R.6.7
Ocena dynamiki sprzedaży według obliczeń zdającego, np.: W roku 2020 w stosunku do roku 
2019 warto ści sprzeda ży kinkietów REDON i kul ogrodowych SOLARIS wzrosła odpowiednio o 
50% i 20%, natomiast warto ść sprzeda ży lamp sufitowych OLIVER obni żyła si ę o 35%
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