
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa magazynów

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.22

Numer 
zadania: 01

Kod arkusza: AU.22-01-01_SG_zo
Wersja 
arkusza: zo

Lp.
                                                          Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny                                                                                                                                                                  
                              Uwaga: uwzgl ędnia si ę inne poprawne merytorycznie zapisy

R.1 Rezultat 1:  Dokument przyj ęcie zewn ętrzne

R.1.1 pieczęć firmy: Magazyn LOGIS, ul. Główna 2 , 26-601 Radom

R.1.2 dostawcę: Przedsiębiorstwo POLSKIE SOKI S.A., Taczów 14 , 26-652 Zakrzew

R.1.3 nr bieżący: 178/2020

R.1.4 datę otrzymania: 22.06.2020

R.1.5 zamówienie: 178/2020

R.1.6 kod towaru/materiału: 100251

R.1.7 nazwę towaru/materiału/opakowania: sok pomara ńczowy  1-litrowy

R.1.8 ilość przyjętą [szt.]: 36 000

R.1.9 cenę [zł]: 2,85

R.1.10 wartość [zł]: 102 600,00 lub wartość wynikającą z iloczynu ilości i ceny przyjętych przez dzającego w R.1.8 i R.1.9 (wynik musi być większy od 0)

R.2 Rezultat 2: Plan formowania paletowych jednostek ła dunkowych z przyj ętymi do magazynu sokami pomara ńczowymi 1-litrowymi

Zdający 
zapisał:R.2.1 liczbę przyjętych soków pomarańczowych 1-litrowych [szt.]: 36 000

R.2.2 liczbę soków pomarańczowych 1-litrowych w zbiorczym opakowaniu kartonowym [szt.]: 5

R.2.3
liczbę potrzebnych zbiorczych opakowań kartonowych [szt.]: 7 200 lub liczbę wynikającą z ilorazu liczb przyjętych przez zdającego w R.2.1 i R.2.2 (wynik musi być 
większy od 0)

R.2.4 wybór rodzaju zbiorczego opakowania kartonowego: karton 3

R.2.5
wymiary wybranego zbiorczego opakowania kartonowego [mm]: 200 x 80 x 200, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 3
lub 330 x 50 x 100, jeżeli zdający wybrał karton nr 1
lub 150 x 150 x 150, jeżeli zdający wybrał karton nr 2

R.2.6
maksymalną liczbę zbiorczych opakowań kartonowych w jednej warstwie na palecie EUR [szt.]: 60, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 3
lub 48, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 1
lub 40, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 2

R.2.7
maksymalną liczbę warstw zbiorczych opakowań kartonowych na palecie EUR: 3, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 3
lub 7, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 1
lub 4, jeżeli zdający w R.2.4 wybrał karton 2

R.2.8
maksymalną liczbę zbiorczych opakowań kartonowych na palecie EUR [szt.]: 180 lub liczbę wynikającą z iloczynu liczb obliczonych przez zdającego w R.2.6 i R.2.7 (wynik 
musi być większy od 0)

R.2.9
liczbę potrzebnych palet EUR do sformowania przyjętych soków pomarańczowych 1-litrowych [szt.]: 40 lub liczbę wynikającą z ilorazu liczb obliczonych przez zdającego w 
R.2.3 i R.2.8 
UWAGA! Wynik musi być zaokrąglony w górę do liczby całkowitej (wynik musi być większy od 0)

R.3 Rezultat 3: Zestawienie liczby miejsc paletowych w regałach oraz liczby regałów niezb ędnych do składowania przyj ętych soków pomara ńczowych 1-litrowych

Zdający 

R.3.1 liczbę potrzebnych miejsc paletowych w regale [szt.]: 40 lub liczbę obliczoną przez zdającego w R.2.9   

R.3.2 liczbę pjł mieszczących się w jednym regale magazynowym [szt.]: 24

R.3.3
liczbę potrzebnych regałów magazynowych [szt.]: 2 lub liczbę wynikającą z ilorazu liczb przyjętych przez zdającego w R.3.1 i R.3.2 (wynik musi być większy od 0)
UWAGA! Wynik może być zaokrąglony tylko w górę 

R.4 Rezultat 4: Kosztorys przyj ęcia, formowania w pjł, zabezpieczenia oraz składowa nia przyj ętych do magazynu soków pomara ńczowych 1-litrowych
Zdający 
zapisał:
Uwaga! R.4.1 koszt netto przyjęcia towaru do magazynu [zł i gr]: 350,00

R.4.2
kwotę podatku VAT kosztu przyjęcia towaru do magazynu [zł i gr]: 80,50 lub kwotę wynikającą z iloczynu kosztu netto przyjętego przez zdającego w R 4.1 i 0,23 (wynik 
musi być większy od 0)

R.4.3
koszt brutto przyjęcia towaru do magazynu [zł i gr]: 430,50 lub koszt wynikający z sumy kosztu netto przyjętego przez zdającego w R.4.1 i kwoty podatku obliczonej w 
R.4.2 (wynik musi być większy od 0)  

R.4.4
koszt netto składowania towaru przez dobę [zł i gr]: 24,00 lub koszt wynikający z iloczynu liczby potrzebnych palet obliczonej przez zdającego w R.2.9 i 0,60 (wynik musi 
być większy od 0)

R.4.5
kwotę podatku VAT kosztu składowania towaru przez dobę [zł i gr]: 5,52 lub kwotę wynikającą z iloczynu kosztu netto obliczonego przez zdającego w R.4.4 i 0,23 (wynik 
musi być większy od 0)

R.4.6
koszt brutto składowania towaru przez dobę [zł i gr]: 29,52 lub koszt wynikający z sumy kosztu netto obliczonego przez zdającego w R.4.4 i kwoty podatku obliczonej w 
R.4.5 (wynik musi być większy od 0)

R.4.7
koszt netto formowania dostarczonego towaru w pjł [zł i gr]: 400,00 lub koszt wynikający z iloczynu liczby potrzebnych palet obliczonej przez zdającego w R.2.9 i 10,00  
(wynik musi być większy od 0)

R.4.8
koszt brutto formowania dostarczonego towaru w pjł [zł i gr]: 492,00 lub koszt wynikający z iloczynu kosztu obliczonego przez zdającego w R.4.7 i 1,23 (wynik musi być 
większy od 0)

R.4.9
koszt netto zabezpieczenia sformowanych pjł [zł i gr]: 100,00 lub koszt wynikający z iloczynu liczby potrzebnych palet obliczonej przez zdającego w R.2.9 i 2,50 (wynik 
musi być większy od 0)

R.4.10
koszt brutto zabezpieczenia sformowanych pjł [zł i gr]: 123,00 lub koszt wynikający z iloczynu kosztu obliczonego przez zdającego w R.4.9 i 1,23 (wynik musi być większy 
od 0)

R.5 Rezultat 5: Dokument wydanie zewn ętrzne
Zdający 

R.5.1 pieczęć firmy: Magazyn LOGIS, ul. Główna 2 , 26-601 Radom

R.5.2 odbiorcę: Hurtownia Spożywcza ALA ,ul. Wrocławska 11 , 26-603 Radom

R.5.3 nr bieżący: 122/2020

R.5.4 datę wysyłki: 22.06.2020

R.5.5 kod towaru/materiału dla soku pomarańczowego 1-litrowego: 100251

R.5.6 nazwę towaru/materiału/opakowania: sok pomara ńczowy 1-litrowy i wartość [zł]: 9 262,50

R.5.7 kod towaru/materiału dla wody niegazowanej 1,5 litra: 100045

R.5.8 nazwę towaru/materiału/opakowania: woda niegazowana 1,5 litra i wartość [zł]: 8 525,00

R.5.9 kod towaru/materiału dla nektaru bananowego 1-litrowego: 100098

R.5.10 nazwę towaru/materiału/opakowania: nektar bananowy 1-litrowy i wartość [zł]: 4 347,50

Zdający zapisał:
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R.6 Rezultat 6: Ilo ściowa kartoteka magazynowa soku pomara ńczowego 1-litrowego

Zdający 

R.6.1 datę w poz. 6.: 22.06.2020

R.6.2
symbol i nr dokumentu w poz. 6.: PZ 178/2020 lub numer przyjęty przez zdającego w R.1.3 
lub WZ 122/2020 lub numer przyjęty przez zdającego w R.5.3 

R.6.3
wyłącznie przychód w poz. 6. [szt.]: 36 000 lub ilość przyjętą przez zdającego w R.1.8
lub wyłącznie rozchód w poz. 6.: 3 250, jeżeli zdający w R.6.2 wpisał dane dotyczące WZ

R.6.4
zapas w poz. 6. [szt.]: 58 920 lub liczbę wynikającą z sumy zapasu z poz. 5. w kartotece i przychodu z poz. 6. w kartotece
lub zapas w poz. 6.: 19 670 lub liczbę wynikającą z różnicy zapasu z poz. 5. w kartotece i rozchodu z poz. 6. w kartotece, jeżeli zdający w R.6.2 wpisał dane dotyczące 
WZ (wynik nie może być wartością ujemną)

R.6.5 datę w poz. 7.: 22.06.2020

R.6.6
symbol i nr dokumentu w poz. 7.: WZ 122/2020 lub numer przyjęty przez zdającego w R.5.3 
lub PZ 178/2020 lub numer przyjęty przez zdającego w R.1.3 

R.6.7
wyłącznie rozchód w poz. 7.: 3 250
lub wyłącznie przychód w poz. 7. [szt.]: 36 000 lub ilość przyjętą przez zdającego w R.1.8, jeżeli zdający w R.6.6 wpisał dane dotyczące PZ

R.6.8
zapas w poz. 7.: 55 670 lub liczbę wynikającą z różnicy zapasu z poz. 6. w kartotece i rozchodu z poz. 7. w kartotece
lub liczbę wynikającą z sumy zapasu z poz. 6. w kartotece i przychodu z poz. 7. w kartotece, jeżeli zdający w R.6.6 wpisał dane dotyczące PZ (wynik nie może być 
wartością ujemną)
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