
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa magazynów

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.22

Numer zadania: 01
Kod arkusza: AU.22-01-01_zo

Uwaga! Dopuszcza si ę inne merytorycznie poprawne rozwi ązania

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Dokument PZ

zapisane
R.1.1 pieczęć firmy: PPH LAMPEL , ul. Ceglarska 25B, 63-700 Krotoszyn
R.1.2 dostawca: Surowce Sp. z o.o., ul. Krajowa 11, 20-481 Lublin
R.1.3 nr bieżący: 5/2019 i zamówienie: 3/2019
R.1.4 przeznaczenie: produkcja
R.1.5 nazwa towaru/materiału/opakowania: parafina granulowana i ilość przyjęta: 120 i cena [zł]: 2,00
R.1.6 wartość (dla parafina granulowana) [zł]: 240,00
R.1.7 nazwa towaru/materiału/opakowania: foremka okrągła i ilość przyjęta: 2 500 i cena [zł]: 0,50
R.1.8 wartość (dla foremka okrągła) [zł]: 1 250,00
R.1.9 nazwa towaru/materiału/opakowania: barwnik zielony i ilość przyjęta: 350 i cena [zł]: 25,00
R.1.10 wartość (dla barwnik zielony) [zł]: 8 750,00

R.2
Rezultat 2: Wyniki analizy ABC surowców wg kryteriu m częstotliwo ści wyda ń oraz schemat 
rozmieszczenia zapasów w magazynie PPH LAMPEL

R.2.1 przyporządkowane do grupy A: parafina granulowana, knot bawełniany, foremka okrągła
R.2.2 przyporządkowane do grupy B: barwnik zielony, olejek zapachowy wanilia

R.2.3
przyporządkowane do grupy C: foremka prostokątna, kryształki dekoracyjne, barwnik czerwony, barwnik żółty, 
olejek zapachowy cynamon, olejek zapachowy pomarańcza, stearyna, wosk pszczeli

R.2.4
wpisane na schemacie rozmieszczenia zapasów w strefie składowania surowców przeznaczonej dla grupy A: parafina 
granulowana i foremka okrągła lub wpisane surowce przyjęte do magazynu na podstawie dokumentu PZ i 
przyporządkowane do grupy A zgodnie z wynikami analizy ABC ustalonymi przez zdającego

R.2.5
wpisane na schemacie rozmieszczenia zapasów w strefie składowania surowców przeznaczonej dla grupy B: barwnik 
zielony lub wpisane surowce przyjęte do magazynu na podstawie dokumentu PZ i przyporządkowane do grupy B 
zgodnie z wynikami analizy ABC ustalonymi przez zdającego

R.3
Rezultat 3: Plan rozmieszczenia opakowa ń zbiorczych na palecie EUR z zestawieniem parametró w 
sformowanych pjł ze świecami 
zapisane

R.3.1 świeca dekoracyjna liczba przyjętych świec [szt.]: 12 000; liczba potrzebnych opakowań zbiorczych [szt.]: 400

R.3.2
świeca dekoracyjna maksymalna liczba opakowań zbiorczych w jednej warstwie na palecie EUR [szt.]: 16 i masa brutto 
opakowań zbiorczych w  jednej warstwie na palecie EUR [kg]: 144

R.3.3 świeca dekoracyjna maksymalna liczba warstw opakowań zbiorczych na palecie EUR: 5

R.3.4 świeca cienka biała liczba przyjętych świec [szt.]: 57 600 i liczba potrzebnych opakowań zbiorczych [szt.]: 576

R.3.5
świeca cienka biała maksymalna liczba opakowań zbiorczych w jednej warstwie na palecie EUR [szt.]: 12 i masa brutto 
opakowań zbiorczych w  jednej warstwie na palecie EUR [kg]: 72

R.3.6 świeca cienka biała maksymalna liczba warstw opakowań zbiorczych na palecie EUR: 4

R.3.7 świeca zapachowa wanilia liczba przyjętych świec [szt.]: 8 000 i liczba potrzebnych opakowań zbiorczych [szt.]: 160

R.3.8
świeca zapachowa wanilia maksymalna liczba opakowań zbiorczych w jednej warstwie na palecie EUR [szt.]: 16 i masa 
brutto opakowań zbiorczych w  jednej warstwie na palecie EUR [kg]: 400

R.3.9 świeca zapachowa wanilia maksymalna liczba warstw opakowań zbiorczych na palecie EUR: 1 

R.3.10 liczba potrzebnych palet [szt.]: świeca dekoracyjna - 5, świeca cienka biała - 12, świeca zapachowa waniliowa - 10

R.4 Rezultat 4: Dokument WZ
zapisane

R.4.1 pieczęć firmy: PPH LAMPEL , ul. Ceglarska 25B, 63-700 Krotoszyn
R.4.2 odbiorca: Hurtownia WSZYSTKO DLA DOMU , ul. Kołł ątaja 7a, 63-700 Krotoszyn
R.4.3 nr bieżący: 10/2019 i przeznaczenie: sprzedaż
R.4.4 nazwa towaru/materiału/opakowania: świeca dekoracyjna i kod towaru/materiału: 0101
R.4.5 świeca dekoracyjna ilość wydana: 7 200 i j.m.: szt.
R.4.6 świeca dekoracyjna cena [zł]: 5,70
R.4.7 nazwa towaru/materiału/opakowania: świeca cienka biała i kod towaru/materiału: 0102
R.4.8 świeca cienka biała ilość wydana: 9 600 i j.m.: szt.
R.4.9 świeca cienka biała cena [zł]: 0,30
R.4.10 wystawił: Krystyna Nowak

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l



R.5 Rezultat 5: Ilo ściowe kartoteki magazynowe świec PPH LAMPEL 
zapisane

R.5.1 świeca dekoracyjna w lp. 6 data: 08.01.2019 r. i  symbol i nr dokumentu: PW 15/2019
R.5.2 świeca dekoracyjna w lp. 6 przychód: 12 000 i rozchód: 0 lub „―” i zapas: 20 000
R.5.3 świeca dekoracyjna w lp. 7 data: 09.01.2019 r. i symbol i nr dokumentu: WZ 10/2019
R.5.4 świeca dekoracyjna w lp. 7 przychód: 0 lub „―” i rozchód: 7 200 i zapas: 12 800
R.5.5 świeca cienka biała w lp. 4 data: 08.01.2019 r. i symbol i nr dokumentu: PW 15/2019
R.5.6 świeca cienka biała w lp. 4 przychód: 57 600 i rozchód: 0 lub „―” i zapas: 69 600
R.5.7 świeca cienka biała w lp. 5 data: 09.01.2019 r. i symbol i nr dokumentu: WZ 10/2019
R.5.8 świeca cienka biała w lp. 5 przychód: 0 lub „―” i rozchód: 9 600 i zapas: 60 000
R.6 Rezultat 6: Faktura sprzeda ży

zapisane
R.6.1 sprzedawca nazwa: PPH LAMPEL , adres: ul. Ceglarska 25B, 63-700 Krotoszyn, NIP: 622-103-77-73

R.6.2
nabywca nazwa: Hurtownia WSZYSTKO DLA DOMU , adres: ul. Kołł ątaja 7a, 63-700 Krotoszyn, NIP: 
622-025-04-90 

R.6.3 nazwa towaru: świeca dekoracyjna i ilość: 7 200 
R.6.4 świeca dekoracyjna cena jednostkowa bez podatku VAT [zł]: 13,11

R.6.5
świeca dekoracyjna wartość sprzedaży z podatkiem VAT [zł]: 116 102,16 lub inna wartość wynikająca z 
iloczynu obliczeń zdającego w R.6.3, R.6.4 i 1,23

R.6.6 nazwa towaru: świeca cienka biała i ilość: 9 600
R.6.7 świeca cienka biała cena jednostkowa bez podatku VAT [zł]: 0,69

R.6.8
świeca cienka biała wartość sprzedaży z podatkiem VAT [zł]: 8 147,52 lub inna wartość wynikająca z 
iloczynu obliczeń zdającego w R.6.6, R.6.7 i 1,23

R.6.9 sposób zapłaty: przelew 
R.6.10 nr konta: 50 1020 1879 1000 0000 9255 2010
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