
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie zada  rozdzielczo-ekspedycyjnych w us ugach pocztowych i 
kurierskich 

Oznaczenie kwalifikacji: A.67 
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 11 stron 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.67-01-14.01 
Czas trwania egzaminu:120 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 

Wykonaj czynno ci zwi zane z wype nieniem dokumentów niezb dnych do ewidencji przychodu  
i rozchodu przesy ek w urz dzie pocztowym oraz wyekspediowania adunku pocztowego do W z a 
Ekspedycyjno-Rozdzielczego  Komorniki.  Przygotuj  przesy ki do odprawy, dokonaj odprawy adunku 
zgodnie z planem wymiany poczty z dnia bie cego. Przyj te paczki pocztowe i przesy ki pobraniowe nie 
s  traktowane jako odr bne przedmioty adunku przy odprawie. Odsy k  KPS nale y przes a  wszystkie 
przesy ki przyj te w UP Gniezno 3. Wi zanki listowe polecone (priorytetowe i ekonomiczne) odsy ane s  
w jednym opakowaniu zbiorczym z dokumentem zdawczym. Wi zanki listowe nierejestrowane 
(priorytetowe i ekonomiczne) odsy ane s  równie  w jednym opakowaniu zbiorczym bez karty. 

Urz d Pocztowy Gniezno 3 pracuje w systemie jednozmianowym w s u bie wewn trznej w godzinach  
7:45 – 15:45. 

Druki eksploatacyjne do wype nienia zwi zane z ewidencj  przychodu i rozchodu oraz przygotowaniem 
przesy ek do odprawy i dokonaniem odprawy znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym. 

W miejscach w których wymagany jest podpis pracownika wpisz swój numer PESEL. 

Na stanowisku egzaminacyjnym masz do dyspozycji: datownik, poduszk  i podk adk  do datownika oraz 
kalkulator. 

 

 

Pozosta o  z poprzedniej zmiany do wydania w urz dzie pocztowym klientom  
– przesy ki awizowane 

Listy polecone  
ekonomiczne 

Paczki pocztowe  
ekonomiczne 

Listy warto ciowe  
ekonomiczne 

Pró ne opakowania  
- worki 

31 5 2 3 
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adunek pocztowy otrzymany przez UP Gniezno 3 

adunek pocztowy otrzymany przez UP Gniezno 3 
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Zestawienie przyj tych przesy ek przez UP Gniezno 3 

Plan wymiany poczty dla UP Gniezno 3 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlega  b dzie 5 rezultatów:  
Sporz dzony Sumariusz ogólny – Przychód; 
Sporz dzona Karta odsy kowa; 
Sporz dzony Wykaz adunku; 
Sporz dzony Sumariusz ogólny – Rozchód; 
Wype nione kartki wi zankowe i chor giewki dla odsy ek. 

Lp. Nazwa us ugi Ilo  

1 Przesy ki listowe zwyk e ekonomiczne 97 

2 Przesy ki listowe zwyk e priorytetowe 125 

3 Przesy ki listowe  polecone ekonomiczne 87 

4 Przesy ki listowe polecone priorytetowe 61 

5 Przesy ki pobraniowe priorytetowe 5 

6 Paczki pocztowe priorytetowe 3 

Nadchodz ce  

odprawa przyjazd odjazd z dla adunek Odsy ka sta a KPS nr 

I 7:50                                                                7:55 WER 
Komorniki 
60-900 

UP Gniezno 
62-200 

Z L PR  
L EK 
PZ PR  
PZ EK 

2/567 

odprawa przyjazd odjazd z dla adunek Odsy ka sta a KPS nr 

I 15:15 15:20 UP Gniezno 
60-200 

WER  
Komorniki 
60-900 

Z L PR  
L EK 
PZ PR  
PZ EK 

2/432 

Wysy ane 
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