
Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach pocztowych i 
kurierskich 

Oznaczenie kwalifikacji: A.67 
Numer zadania: 01 

A.67-01-19.01
Czas trwania egzaminu: 120 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2019 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

 swój numer PESEL*,

 oznaczenie kwalifikacji,

 numer zadania,

 numer stanowiska.

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu

nadzorującego.

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji

pracy.

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu

nadzorującego.

8. 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
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Zadanie egzaminacyjne 

Filia Urzędu Pocztowego Kraków 23 (FUP Kraków 23) przyjmuje przesyłki od klientów indywidualnych 

oraz nadawców masowych.  

Sporządź dokumentację związaną z wyekspediowaniem ładunku pocztowego pierwszą odprawą wychodzącą 

z FUP Kraków 23 do Wydziału Ekspedycyjno-Rozdzielczego w Krakowie.  

Na podstawie danych dotyczących jednostek pocztowych i zasad ekspedycji ładunku pocztowego oraz 

zestawień przesyłek od klientów indywidualnych i masowych przygotuj do odprawy przyjęte przesyłki.  

Sporządź kartę odsyłkową i wykaz ładunku. 

Wypełnij kartki wiązankowe. W informacjach dodatkowych wpisz oznaczenia wiązanek według zasięgu 

miejsca przeznaczenia przesyłek oraz określ ilość przesyłek w poszczególnych wiązankach. 

Wypełnij chorągiewkę dla odsyłek. 

Dokonaj odprawy ładunku zgodnie z planem wymiany poczty. 

Druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 

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

Na stanowisku egzaminacyjnym masz do dyspozycji: datownik, poduszkę i podkładkę do datownika oraz 

kalkulator.  

Dane dotyczące jednostek pocztowych i zasad ekspedycji ładunku pocztowego 

Informacje dotyczące 
jednostek pocztowych 

Filia Urzędu Pocztowego Kraków 23 (FUP Kraków 23) 
ul. Astronautów 5, 30-247 Kraków 
godziny pracy zewnętrzne:11:00 – 18:00 
godziny pracy wewnętrzne: 10:30 – 18:30 

Wydział Ekspedycyjno-Rozdzielczy Kraków 
ul. Prokocimska 6, 30-900 Kraków 

Zasady ekspedycji  
ładunku 

Przesyłki listowe nierejestrowane należy odprawiać w jednej kasecie. 
Przesyłki listowe rejestrowane, należy odprawiać w jednym worku. 
Przesyłki listowe wartościowe należy odprawić razem z przesyłkami listowymi  
rejestrowanymi. 
Paczki24 należy odprawić razem z przesyłkami priorytetowymi. 
Paczki48 należy odprawić razem z przesyłkami ekonomicznymi. 
Odprawiane przesyłki listowe rejestrowane i przesyłki listowe wartościowe należy 
zaewidencjonować w karcie odsyłkowej. 
Do odsyłki w worku należy dołączyć chorągiewkę dla odsyłek. 
Placówka pocztowa nadawcza dokonuje podziału przesyłek listowych nierejestrowanych 
według zasięgu miejsca przeznaczenia przesyłek, a następnie sporządza wiązanki. 
Przesyłki ewidencjonowane w dokumentach zdawczych należy wpisywać w osobnych 
wierszach. 

Oznaczenia wiązanek 
według zasięgu miejsca 
ich przeznaczenia 

miasto, kraj, węzeł, zagranica, cło, skrytki, rejon doręczeń, adresat przesyłek 
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Plan wymiany poczty dla FUP Kraków 23 

 

Zestawienie przesyłek przyjętych od klientów indywidualnych  

 

Zestawienie paczek przyjętych od nadawcy masowego − firmy KALDO, ul. Willowa 6, 05-091 Ząbki 

Nadchodzące 

odprawa odjazd z dla ładunek odsyłka stała KPS nr 

I 10:35 
WER Kraków 
30-900 Kraków 

FUP Kraków 23 
30-247 Kraków 

Z 
L PR L EK 
PZ PR PZ EK 

8/563 

Wysyłane 

odprawa odjazd z dla ładunek odsyłka stała KPS nr 

I 15:36 
FUP Kraków 23 
30-247 Kraków 

WER Kraków 
30-900 Kraków 

Z 
L PR 
PZ PR 

8/578 

II 18:15 
FUP Kraków 23 
30-247 Kraków 

WER Kraków 
30-900 Kraków 

Z 
L PR L EK 
PZ PR PZ EK 

8/587 

Lp. Nazwa usługi Ilość 

1. 
Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa, waga 856 g, wartość 800,00 zł, 
nr nadania 00259007733378725945, adresat: Anna Kot, ul. Agrestowa 6/3, 61-307 Poznań 

1 

2. 
Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa, waga 1046 g, wartość 700,00 zł,  
nr nadania 00259007733378725957, adresat: Jolanta Wasilak, ul. Nowowiejskiego 2/1, 
21-400 Łuków 

1 

3. 
Paczka48 waga 12 kg nr nadania 00259007733358232526 adresat: Ilona Wyszkon, 
Al. Solidarności 9, 25-900 Kielce 

1 

4. 
Paczka pocztowa priorytetowa, waga 5 kg, wartość 600,00 zł,  
nr nadania 00259007733345654792, adresat: Jan Okras, ul. Elfów 7/2, 80-180 Gdańsk 

1 

5. Przesyłki listowe polecone priorytetowe 77 

6. Przesyłki listowe polecone ekonomiczne 58 

Lp. Nazwa usługi 

1. 
Paczka24, waga 14 kg, nr nadania 00359007734586325665, wartość 600,00 zł, adresat: Marcin Futa, 
Al. Lipowa 6, 53-124 Wrocław 

2. 
Paczka24, waga 11 kg, nr nadania 00359007731142369412. wartość 900,00 zł, adresat: Filip Pacholski, 
ul. Okrężna 7/3, 94-256 Łódź  

3. 
Paczka48, waga 15 kg, nr nadania 00359007737898587458, adresat: Krzysztof Roczon, ul. Felczaka 2/7,  
71-417 Szczecin 

Strona 3 z 8
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zestawienie przesyłek listowych nierejestrowanych przyjętych od nadawcy masowego 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

 Karta odsyłkowa,  

 Wykaz ładunku, 

 Kartki wiązankowe z informacjami dodatkowymi, 

 Chorągiewka dla odsyłek. 

Lp. 
Rodzaj przesyłek listowych  

nierejestrowanych 
Miejsce zamieszkania adresatów  

przesyłek 
Sztuki 

1. priorytetowe Kraków 49 

2. ekonomiczne Kraków 50 

3. priorytetowe zagranica 35 

4. ekonomiczne zagranica 24 

5. priorytetowe okolice Krakowa 39 

6. ekonomiczne okolice Krakowa 19 

7. priorytetowe Poznań 42 

8. ekonomiczne Poznań 36 
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Karta odsyłkowa 
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Wykaz ładunku 
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Kartki wiązankowe     Informacje dodatkowe 

Oznaczenie wiązanki według zasięgu  

miejsca przeznaczenia przesyłek 

 

.................................................................. 

 

Ilość przesyłek w wiązance 

 

.................................................................. 

Oznaczenie wiązanki według zasięgu  

miejsca przeznaczenia przesyłek 

 

.................................................................. 

 

Ilość przesyłek w wiązance 

 

.................................................................. 

Oznaczenie wiązanki według zasięgu  

miejsca przeznaczenia przesyłek 

 

.................................................................. 

 

Ilość przesyłek w wiązance 

 

.................................................................. 
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Chorągiewka dla odsyłek 
 

Oznaczenie wiązanki według zasięgu  

miejsca przeznaczenia przesyłek 

 

.................................................................. 

 

Ilość przesyłek w wiązance 

 

.................................................................. 
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