
Nazwa kwalifikacji: wiadczenie us ug pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu 
towarowego 

Oznaczenie kwalifikacji: A.66 
Wersja arkusza: X 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2013 

CZ  PISEMNA 

A.66-X-13.04 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 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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3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Zgodnie z ustaw  Prawo pocztowe, us ug  pocztow  wykonywan  zarobkowo jest 

A. przyjmowanie, przemieszczanie i dor czanie przesy ek oraz druków bezadresowych. 
B. przemieszczanie i dor czanie dokumentów dotycz cych towarów przemieszczanych wraz z nimi. 
C. przewo enie rzeczy innych ni  korespondencja na podstawie odr bnych przepisów. 
D. wzajemna nieodp atna wymiana korespondencji wy cznie przez wymieniaj ce si  podmioty. 

Zadanie 2. 
Któr  us ug  jest zobowi zany wiadczy  operator pocztowy zgodnie z ustaw  Prawo pocztowe? 

A. EMS. 
B. E-przesy ka. 
C. List warto ciowy. 
D. Paczka pocztowa PLUS. 

Zadanie 3. 
Przedmiotem dzia alno ci Poczty Polskiej nie jest 

A. wiadczenie us ug pocztowych. 
B. wiadczenie us ug telekomunikacyjnych. 
C. emisja, wprowadzanie i wycofanie z obiegu znaczków pocztowych. 
D. po rednictwo w wykonywaniu us ug finansowych, w tym czynno ci bankowych. 

Zadanie 4. 
W którym dokumencie pracownik urz du pocztowego przyjmuj cy od klienta druki bezadresowe 
znajdzie informacje odnosz ce si  do zasad ich ekspediowania? 

A. Ustawa Prawo pocztowe. 
B. Regulamin wiadczenia us ugi pocztowej druk bezadresowy w obrocie krajowym. 
C. Rozporz dzenie w sprawie warunków wykonywania powszechnych us ug pocztowych. 
D. Instrukcja technologiczna wiadczenia us ugi pocztowej druk bezadresowy w obrocie krajowym.  

Zadanie 5. 
W jakim terminie najwcze niej od nadania przesy ki listowej nieb d cej przesy k  najszybszej kategorii 
mo na wnie  skarg  z tytu u opó nionego jej dor czenia? 

A.   5 dni. 
B.   7 dni. 
C. 14 dni. 
D. 21 dni. 
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Zadanie 6. 
Skarga zgodnie z ustaw  Prawo pocztowe nie musi zawiera   

A. podstawy prawnej.  
B. podpisu skar cego. 
C. uzasadnienia skargi. 
D. imienia i nazwiska skar cego. 

Zadanie 7. 
Powszechn  us ug  pocztow  jest mi dzy innymi dor czanie nades anych z zagranicy paczek 
pocztowych do wagi 

A.   5 000 g 
B. 10 000 g 
C. 20 000 g 
D. 30 000 g 

Zadanie 8. 
Do powszechnych us ug pocztowych zalicza si  

A. pocztex. 
B. paczk  pocztow . 
C. przesy k  reklamow . 
D. paczk  pocztow  PLUS. 

Zadanie 9. 
Przesy ka listowa ekonomiczna, która zosta a nadana w poniedzia ek powinna by  najpó niej dor czona 

A. w rod . 
B. w pi tek. 
C. we wtorek. 
D. w czwartek. 

Zadanie 10. 
Zg aszanie Poczcie Polskiej S.A. tematów do planu emisji znaczków pocztowych 

A. nie jest unormowane prawnie. 
B. jest prawem wy cznie osób fizycznych. 
C. jest wynikiem decyzji podejmowanej co 2 lata. 
D. jest prawem osób fizycznych i osób prawnych. 
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Zadanie 11. 
Jak  minimaln  kwot  powinien dysponowa  klient wp acaj c pieni dze z wykorzystaniem za czonego 
blankietu. 

Fragment cennika operatora narodowego 

A. 100,00 z  
B. 102,50 z  
C. 103,50 z  
D. 105,50 z  

Us uga Op ata 

Wplata na rachunek bankowy  1) 2,50 z  przy kwocie wp aty w wysoko ci do 1.000 z  
2) 0,5 % od kwoty wp aty w wysoko ci powy ej 1.000 z  

Wplata na rzecz Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych 
z tytu u sk adek ubezpieczeniowych 3,50 z  

Wp aty z tytu u zobowi za  podatkowych na rzecz 
urz dów skarbowych 3,50 z  

Wp ata na rachunek bankowy na rzecz 
Telekomunikacji Polskiej S.A. z tytu u op at za us ugi  1,75 z   
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Zadanie 12. 
Na podstawie zamieszczonego fragmentu cennika oblicz op at  za 2 listy zwyk e ekonomiczne o wymiarach: 
d ugo  25 cm, szeroko  28 cm, wysoko  1,7 cm i wadze 0,43 kg. 

A. 2,90 z  
B. 5,40 z  
C. 5,80 z  
D. 8,00 z  

Zadanie 13. 
Ile zap aci klient za wys anie przedstawionego listu o wadze 40 g, Gabaryt A. 

Fragment cennika operatora narodowego  

A. 3,75 z  
B. 4,15 z  
C. 5,95 z  
D. 6,35 z  

Nazwa us ugi 

Przesy ka listowa nierejestrowana, w tym nadana na poste restante Ekonomiczna  Priorytetowa 

 Gabaryt A Gabaryt B Gabaryt A Gabaryt B 

   do      50 g 
ponad      50 g do    100 g 
ponad    100 g do    350 g 
ponad    350 g do    500 g 
ponad    500 g do 1 000 g 
ponad 1 000 g do 2 000 g 

1,55 
1,70  2,00 
1,90  2,30 
2,70  2,90 
4,80  5,30 
6,30  7,30 

1,95 
2,40  3,00 
2,90  3,50 
3,60  4,00 
6,30  6,80 
8,80  9,90 

Gabaryt A to przesy ki o wymiarach: 
Minimum – wymiary strony adresowej nie mog  by mniejsze ni  90 x 140 mm, 
Maksimum – aden z wymiarów nie mo e przekracza : wysoko  20 mm, d ugo  325 mm, szeroko  230 mm. 
Gabaryt B to przesy ki o wymiarach: 
Minimum – je li cho  jeden z wymiarów przekracza wysoko  20 mm, d ugo  325 mm, szeroko  230 mm. 
Maksimum – suma d ugo , szeroko ci i wysoko ci 900 mm, przy czym najwi kszy z tych wymiarów (d ugo ) nie mo e 
przekracza  600 mm.  

Op ata w z otych  

Nazwa us ugi Op ata w z otych  
Przesy ka polecona, w tym nadana na poste restante Ekonomiczna  Priorytetowa 

 Gabaryt A Gabaryt B Gabaryt A Gabaryt B 
   do      50 g 
ponad      50 g do    100 g 
ponad    100 g do    350 g 
ponad    350 g do    500 g 
ponad    500 g do 1 000 g 
ponad 1 000 g do 2 000 g 

3,75 
3,90  4,20 
4,10  4,50 
4,90  5,10 
7,00  7,50 
8,50  9,50 

4,15 
 4,60   5,20 
 5,10   5,70 
 5,80   6,20 
 8,50   9,80 
11,00  12,10 
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Zadanie 14. 
Za nadanie listu warto ciowego o wadze 440 g, zadeklarowanej warto ci 999,00 z . nadanego w trybie 
przyspieszonym, Gabaryt A klient zap aci 

Fragment cennika operatora narodowego 

A. 24,15 z  
B. 24,90 z  
C. 25,80 z  
D. 28,50 z  

Zadanie 15. 
Ile zap aci Klient, który korzysta z us ugi Pocztex bezpo redni w relacji ód  – Lublin? Miasta oddalone s
od siebie o 230 km. 

Fragment cennika operatora narodowego  
A. 195,00 z  
B. 230,00 z  
C. 345,00 z  
D. 690,00 z  

Zadanie 16. 
Nadawca przed dor czeniem paczki pocztowej mo e 

A. da  zwrotu op aty. 
B. odst pi  od nadania przesy ki. 
C. da  pobrania od adresata kwoty pobrania. 
D. odst pi  od umowy o wiadczenie us ugi pocztowej. 

Zadanie 17. 
List polecony bez potwierdzenia odbioru mo e by  wrzucony do oddawczej skrzynki pocztowej 

A. w ka dym przypadku. 
B. je eli adresata nie ma w domu. 
C. je eli listonosz nie zasta  adresata przez kilka dni. 
D. je eli adresat z o y  danie dor czania przesy ek do skrzynki oddawczej. 

Nazwa us ugi Op ata w z otych  

Przesy ka listowa nierejestrowana, w tym nadana na poste restante Ekonomiczna  Priorytetowa 

 Gabaryt A Gabaryt B Gabaryt A Gabaryt B 

   do      50 g 
ponad      50 g do    100 g 
ponad    100 g do    350 g 
ponad    350 g do    500 g 
ponad    500 g do 1 000 g 
ponad 1 000 g do 2 000 g 

3,75 
3,90  4,20 
4,10  4,50 
4,90  5,10 
7,00  7,50 
8,50  9,50 

4,15 
  4,60    5,20 
  5,10    5,70 
  5,80    6,20 
  8,50    9,00 
11,00  12,10 

2). Op ata za traktowanie przesy ki jako przesy ki z zadeklarowan  
warto ci : za ka de 50,00 z oty zadeklarowanej warto ci lub ich 
cze  

1,00  

Poz. Masa przesy ki OP ATA 

15. do 100 kg 1,50 za ka dy kilometr w obie strony – nie mniej ni  80,00 z  
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Zadanie 18. 
Na podstawie fragmentu Ustawy Prawo pocztowe okre l, w jakiej maksymalnej wysoko ci przys uguje 
odszkodowanie za zagini cie paczki pocztowej. 

Art. 58. 1. Z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania powszechnej us ugi pocztowej przys uguje 
odszkodowanie: 

1) za utrat  przesy ki poleconej – w wysoko ci danej przez nadawc , nie wy szej jednak ni  
pi dziesi ciokrotno  op aty pobranej przez operatora publicznego za traktowanie przesy ki jako przesy ki 
poleconej; 
2) za utrat  paczki pocztowej - w wysoko ci danej przez nadawc , nie wy szej jednak ni  dziesi ciokrotno  
op aty pobranej za jej nadanie; 
3) za utrat  przesy ki z zadeklarowan  warto ci  - w wysoko ci danej przez nadawc , nie wy szej jednak 
ni  zadeklarowana warto  przesy ki; 

A. Dziesi ciokrotno  op aty pobranej za nadanie. 
B. W wysoko ci zwyk ej warto ci utraconej rzeczy. 
C. W wysoko ci zadeklarowanej warto ci przesy ki. 
D. Pi dziesi ciokrotno  op aty pobranej za nadanie. 

Zadanie 19. 
Któr  us ug  zaproponujesz klientowi wysy aj cemu rozwi zanie umowy z firm  ubezpieczeniow ?  

A. List zwyk y. 
B. Kartk  pocztow . 
C. Przesy ka aglomeracja. 
D. List polecony z potwierdzeniem odbioru. 

Zadanie 20. 
Klientowi, któremu zale y na dor czeniu w obr bie tego samego miasta powiatowego przesy ki w ci gu 
3 godzin, pracownik poczty zaproponuje us ug  

A. EMS. 
B. Pocztex poranek. 
C. Pocztex po udnie. 
D. Pocztex na dzi  miejski. 

Zadanie 21. 
Z której us ugi powinien skorzysta  nadawca, wysy aj cy rzecz o szczególnej podatno ci na 
uszkodzenie? 

A. List zwyk y. 
B. List polecony. 
C. Paczka pocztowa PLUS priorytetowa. 
D. Przesy ka pocztowa na warunkach szczególnych. 
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Zadanie 22. 
Z jakiego tytu u uiszcza wp at  klient korzystaj c z zamieszczonego blankietu? 

A. Abonament RTV. 
B. Wp ata sk adki ZUS. 
C. Wp ata dla osoby indywidualnej. 
D. Wp ata na konto urz du skarbowego. 

Zadanie 23. 
Z którego opakowania skorzysta klient wysy aj cy dokumenty o wadze 0,4 kg za granic ? 

    A.         B. 

    C.         D. 
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Zadanie 24. 
Z którego adresu pomocniczego skorzysta klient, który wysy aj c paczk  pocztow  okre li jej warto  
w wysoko ci 125,00 z . 

    A.         B. 

    C.         D. 

Zadanie 25. 
Po yczka hipoteczna udzielona w PLN, indeksowana kursem waluty obcej wed ug tabeli obowi zuj cej 
w banku to  

A. kredyt hipoteczny. 
B. po yczka gotówkowa. 
C. kredyt denominowany do waluty obcej. 
D. po yczka hipoteczna denominowana do waluty obcej. 
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Zadanie 26. 
Nieodwo alna umowa przelewu na bank przys uguj cej kredytobiorcy wierzytelno ci z tytu u umów 
ubezpieczenia lub innych umów zawartych przez kredytobiorc  w zwi zku z inwestycj , je eli 
wierzytelno ci z tych umów maj  stanowi  zabezpieczenie kredytu to  

A. cesja praw. 
B. prolongata sp aty. 
C. zmiana waluty kredytu. 
D. karencja w sp acie kapita u. 

Zadanie 27. 
Osoba fizyczna, posiadaj ca pe n  zdolno  do czynno ci prawnych, ubiegaj ca si  o po yczk  hipoteczn  to 

A. yrant. 
B. kredytobiorca. 
C. kredytodawca. 
D. wnioskodawca. 

Zadanie 28. 
Zdolno  wnioskodawcy do sp aty zaci gni tego kredytu wraz z odsetkami i kosztami w terminach 
okre lonych w umowie to  

A. transza. 
B. cesja praw. 
C. wk ad w asny. 
D. zdolno  kredytowa. 

Zadanie 29. 
Do regulowania nale no ci za zakupy do okre lonego limitu s u y  

A. czek. 
B. inkaso. 
C. karta kredytowa. 
D. rozliczenie gotówkowe. 

Zadanie 30. 
Który znaczek pocztowy mo e by  u yty w Polsce jako znak op aty pocztowej? 

      A.    B.         C.      D. 

Strona 10 z 12

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 31. 
Która cecha wskazuje na sfa szowanie dowodu osobistego? 

A. Brak hologramu. 
B. Brak miejsca zameldowania. 
C. Ma o czytelny podpis posiadacza. 
D. Zawiera lady wycierania w terminie wa no ci.  

Zadanie 32. 
Jak powinien post pi  pracownik urz du pocztowego kiedy stwierdzi, e jeden z banknotów którymi 
p aci klient jest cz ciowo przedarty?  

A. Za da  od klienta innego banknotu. 
B. Przyj  banknot razem z pozosta ymi. 
C. Wyda  banknot klientowi i poleci  by zg osi  si  z nim na policj . 
D. Spisa  protokó  zatrzymania banknotu i przekaza  go do ekspertyzy policyjnej. 

Zadanie 33. 
Który rachunek bankowy s u y do obs ugi zaci ganych kredytów? 

A. Wspólny.  
B. Maklerski. 
C. Kredytowy. 
D. Lokaty terminowej.  

Zadanie 34. 
Który rachunek umo liwia prowadzenie w polskim banku rachunku w walucie obcej? 

A. Bie cy. 
B. Walutowy. 
C. Oszcz dno ciowy. 
D. Lokaty terminowej. 

Zadanie 35. 
Saldo debetowe to 

A. ka da dyspozycja powoduj ca obci enie rachunku. 
B. saldo wynikaj ce z przekroczenia ilo ci rodków dost pnych na rachunku. 
C. stan p atnych na danie rodków pieni nych przechowywanych na rachunku. 
D. dyspozycja dokonywania powtarzalnych p atno ci, okre laj ca rachunek wierzyciela, tytu  

p atno ci, sta  kwot  i cz stotliwo . 
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Zadanie 36. 
Podaj pe n  nazw  skrótu organizacji SWIFT. 

A. Stowarzyszenie na Rzecz Informatyki i Finansów. 
B. Stowarzyszenie Wdro enia Finansów Bankowych. 
C. Stowarzyszenie Wdro enia Informatyki Finansów i Telekomunikacji. 
D. Stowarzyszenie na Rzecz wiatowej Mi dzybankowej Telekomunikacji Finansowej. 

Zadanie 37. 
Jakiej metody dotyczy przedstawiona definicja? 

Polega na zapami tywaniu szczegó owych informacji o ka dej dostawie (data, ilo  i cena), a nast pnie 
zdejmowaniu z magazynu towarów, zaczynaj c od najstarszej dostawy.  

A. FIFO 
B. LIFO 
C. FEFO 
D. LAFO 

Zadanie 38. 
W celu zwrotu zakupionych materia ów do dostawcy wystawiany jest dokument?  

A. Zw 
B. Wz 
C. Rw 
D. Mm 

Zadanie 39. 
Który dokument jest potwierdzeniem przesuni cia mi dzymagazynowego? 

A. Pz 
B. Wz 
C. Rw 
D. Mm 

Zadanie 40. 
Na podstawie przedstawionego fragmentu druku PP 687 okre l, na jak  kwot  zosta y zamówione 
znaczki pocztowe przez pracownika okienkowego w kasie g ównej. 

A.   89,45 z  
B. 123,00 z  
C. 117,45 z  
D. 119,55 z  

Sztuk Po z  

  z  gr 

5 0,50   

15 1,00   

39 1,55   

10 1,95   

10 2,00   

Warto   
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