
   
 

Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności handlowej 
Oznaczenie kwalifikacji: AU.25 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

  Czas trwania egzaminu: 180 minut.                         AU.25-01-21.01-SG 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

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 10 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 
 
 
 

 
Układ graficzny 
© CKE 2020

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 
2017 
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Zadanie egzaminacyjne  
 
Hurtownia ART-DEKORA sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą upominków i artykułów dekoracyjnych.  
 
Wykonaj prace związane z funkcjonowaniem Hurtowni ART-DEKORA sp. z o.o.  
 
1. Sporządź i wydrukuj (w jednym egzemplarzu) w programie magazynowo-sprzedażowym dokumenty 

dotyczące zdarzeń, które miały miejsce w styczniu 2021 r.: 
 

 4.01.2021 r. dowód magazynowy Pz o numerze 1/01/2021, potwierdzający przyjęcie do magazynu 
towarów zakupionych zgodnie z fakturą zakupu nr 3/01/2021; 
 

 11.01.2021 r. dokument polecenie przelewu, potwierdzający spłatę zobowiązania wobec Producenta 
Ceramiki CERAMIX sp. z o.o., zgodnie z fakturą zakupu nr 3/01/2021; 
 

 12.01.2021 r. fakturę o numerze  1/01/2021 dla Sklepu IDALIA Jan Kuś  dotyczącą sprzedaży                     
30 sztuk aniołów LILIANNA i 40 sztuk wazonów LAWENDA po cenie sprzedaży; 

 

 14.01.2021 r. fakturę korygującą o numerze 1/01/2021 do faktury sprzedaży  nr 1/01/2021 w związku 
z uznaniem reklamacji na podstawie Zgłoszenia reklamacyjnego złożonego przez Sklep  IDALIA Jan 
Kuś. 

 
 
2. Wypełnij zamieszczony w arkuszu egzaminacyjnym druk Zapotrzebowanie na artykuły dekoracyjne na 

styczeń 2021 r. Wykorzystaj w tym celu informacje zamieszczone w tabeli Sprzedaż w grudniu 2020 r. 
oraz prognoza sprzedaży w styczniu 2021 r. w Hurtowni ART-DEKORA sp. z o.o.  

 
3. Dokonaj wyboru dostawcy ceramiki użytkowej na podstawie ofert dwóch kontrahentów (język obcy do 

wyboru), zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym. Wpisz numer wybranej, korzystniejszej oferty                    
i zapisz uzasadnienie jej wyboru na druku Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru, 
zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. 

 
 

Wykonaj zadanie na stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w komputer z zainstalowanym programem 

magazynowo-sprzedażowym, podłączony do drukarki sieciowej. 

 
Prace z programem magazynowo- sprzedażowym rozpocznij od:  

 wprowadzenia danych identyfikacyjnych dotyczących działalności Hurtowni ART-DEKORA sp. z o.o.,  

 wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni ART-DEKORA sp. z o.o.,  

 ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania,  

 założenia kartotek kontrahentów,  

 założenia kartotek towarów 
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Dane identyfikacyjne Hurtowni ART-DEKORA sp. z o.o.   do wprowadzenia w programie 
magazynowo – sprzedażowym 

Nazwa pełna  
Hurtownia ART-DEKORA sp. z o.o.  
wpisz swój numer PESEL 

Nazwa skrócona /Kod firmy  ART-DEKORA 

NIP  3798966671 

REGON  452484901 

Adres  
ul. Piękna 77 
97-500 Radomsko 

Gmina/powiat Radomsko 

Województwo  łódzkie 

Podstawowy 
rachunek 
bankowy 

nazwa rachunek bieżący  

numer 86 1140 2004 0000 3702 6159 2243 

bank mBank S.A. 

Stan początkowy 10 000,00 zł 

Numeracja dokumentów  łamany przez miesiąc i rok  

Luki w dokumentach nie wypełniaj 

Karty płatnicze  tej opcji nie należy zaznaczać 

Parametry magazynowe  
sprzedaż: wycofaj skutek magazynowy  
zakup: wycofaj skutek magazynowy  
(pozostałe parametry bez zmian)  

Sposób wydawania towaru  kolejność FIFO wg daty wystawienia  

Nadawanie symboli kontrahentom 
i towarom  

automatycznie  
kolejny numer: 1  
liczba znaków: 3  

Imię, nazwisko i hasło szefa  
Ewa Zawilska 
Identyfikator: EZ 
Hasło: brak hasła 

 
Pozostałe informacje dotyczące działalności Hurtowni ART-DEKORA sp. z o.o.   

 Ewidencja towarów prowadzona jest według ceny zakupu netto (cena kartotekowa). 

 Hurtownia na sprzedaży towarów realizuje marżę w wysokości 25% ceny zakupu netto (narzut). 

 Hurtownia jest podatnikiem podatku VAT, sprzedaż wszystkich towarów opodatkowana jest stawką 
podatku VAT 23%.  

 Odbiorcy płacą należności przelewem w terminie 7 dni. 

 Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Jan Bosak, do odbioru i zatwierdzania – Ewa 
Zawilska (szef). 

  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 4 z 10 

Faktura zakupu od dostawcy 

 

FAKTURA 

NR 3/01/2021 

Radomsko, 04.01.2021 r. 

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi: 

04.01.2021 r. 

Sprzedawca 
Producent Ceramiki  CERAMIX sp. z o.o.  

ul. Zielona 11, 97-500 Radomsko 
NIP: 5941002726 
Konto: 49 1160 2202 0000 0002 8662 4543 
Bank Millenium SA 

Nabywca 
Hurtownia ART-DEKORA sp. z o.o.    
ul. Piękna 77 
97-500 Radomsko 
NIP: 3798966671 

Lp. Nazwa towaru lub usługi J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

bez podatku 

Wartość towaru 

bez podatku 

Podatek VAT Wartość towaru 

z podatkiem Stawka 

% 
Kwota 

zł gr zł gr zł gr zł gr 

1. Anioł LILIANNA szt. 80 17 00 1 360 00 23 312 80 1672 80 

2. 
Figurka KOCI 

GRZBIET 
szt. 50 22 00 1 100 00 23 253 00 1 353 00 

3. Wazon LAWENDA szt. 70 32 00  2 240 00 23 515 20 2 755 20 

Sposób zapłaty: przelew 7 dni 

 

Do zapłaty: 5 781,00 zł 

 

Słownie: 

pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt 

jeden złotych 00/100 gr 

RAZEM 4 700 00 x 1081 00 5 781 00 

Z
es

ta
w

ie
n
ie

 

sp
rz

ed
aż

y
 w

ed
łu

g
 

st
aw

ek
 p

o
d

at
k

u
 4 700 00 23 1081 00 5 781 00 

  8     

  5     

  0    

  zw.    

Wystawił:  Franciszek Rogalski 

 

 

Dane identyfikacyjne odbiorcy 

Nazwa pełna Sklep IDALIA Jan Kuś 

Adres 
ul. Spacerowa 12 

97-500   Radomsko  

NIP 9950240798 
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Zgłoszenie reklamacyjne złożone przez Sklep IDALIA Jan Kuś 

                                                                                                                                   Radomsko, 12.01.2021 r. 

Sklep IDALIA Jan Kuś 

ul. Spacerowa 12 

97 -500 Radomsko 
                                                                                                Hurtownia  ART-DEKORA sp. z o.o.    
                                                                                                         ul. Piękna 77  

                                                                                                         97-500 Radomsko 
 

Sprawa: reklamacja towaru 

 

Szanowni Państwo, 

 

informujemy, że  cztery wazony LAWENDA, zakupione zgodnie z fakturą 1/01/2021 z dnia 12.01.2021 r. są  

uszkodzone i nie spełniają  norm jakościowych. 

 

W związku z powyższym prosimy o pozytywne  rozpatrzenie reklamacji, przyjęcie wadliwych towarów                      

i wystawienie faktury korygującej przed terminem zapłaty faktury nr 1/01/2021 z dnia 12.01.2021 r. 

 

Jan Kuś 

 /właściciel/  

 

 
Sprzedaż towarów w grudniu 2020 r. oraz prognoza sprzedaży w styczniu 2021 r. 

w Hurtowni ART-DEKORA sp. z o.o.  
 

Lp. Nazwa towaru J.m. 

Sprzedaż 

w 

grudniu 

2020 r. 

Zapas 

początkowy 

na dzień 

01.01.2021 r. 

Planowany 

zapas końcowy 

na dzień 

31.01.2021 r. 

Prognozowana 

wielkość 

sprzedaży  

w styczniu 

2021  

w stosunku do 

grudnia 2020 r. 

w %  

1 
Wazon  

LAWENDA 
szt. 120 40 40 110% 

2 
Wazon 

BARYŁKA 
szt. 60 40 50 100% 

3 

Ceramiczny 

NIEBIESKI 

PTASZEK 

szt. 50 50 50 90% 

4 
Figurka KOCI 

GRZBIET 
szt. 40 30 40 80% 
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Oferty handlowe producentów 
(dokonaj wyboru korzystniejszej oferty) 

 
Oferta I kontrahent polski 

OFERTA 
 
 

 
Producent Ceramiki Użytkowej   
ul. Zielona 15 
87-100 Toruń 
NIP: 8860001173 
  

L.p. Nazwa towaru J.m. Cena netto w PLN 

1. Wazon TULIPAN szt. 32,00 

2. Wazon z motywem różanym szt. 39,00 

3. Ceramiczny  
NIEBIESKI PTASZEK 

szt. 22,00 

 

 Stawka VAT 23% 

 termin realizacji zamówienia: 2 dni 

 przy zakupie powyżej 100 szt. towaru tego samego rodzaju stosujemy rabat ilościowy 
5% 

 bezpłatny dowóz towarów przy zakupie o wartości co najmniej 3 000,00 zł 

 termin płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury 

 
 

Oferta II kontrahent zagraniczny 
(oferta w języku obcym) 

 

Offer - II  
  
Condec 
Pražská tř. 325 
50004 Hradec Králové, Czechy  
  

Ordinal 
numer 

Name of the product Unit of measure Net price in PLN 

1. TULIP vase one piece 30,00 

2. rose motif vase one piece 32,00 

3. ceramic BLUE BIRD one piece 24,00 

 

 vat rate 23% 

 order delivery date: 2 days 

 for a minimum purchase of over 100 pieces of the same type we apply quantity discount 
of 10% 

 free of charge delivery with the purchase value over 3000,00 zlotys 

 term of payment: 7 days from the date of invoice issuance 
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Angebot II 

 

Condec s.r.o.  
Pražská tř. 325 
50004 Hradec Králové, Czechy 
 

Position Artikel – Bezeichnung Mengeneinheit   Nettopreis in PLN 

1. Vase „TULPE“  Stück   30,00 

2. Blumenvase mit dem 
Rosenmuster 

Stück   32,00 

3. blaues Vögelchen aus 
Keramik 

Stück   24,00 

 

 Mehrwertsteuersatz: 23%. 

 Lieferzeit: 2 Tage 

 beim  Einkauf von mehr als 100 Stück des gleichen Artikels geben wir 10% Mengenrabatt 

 kostenlose Lieferung ab 3 000,00 PLN Warenwert 

 Zahlungstermin: innerhalb von 7 Tagen nach dem Rechnungsdatum 

 
 
 

Оферта II 
 
Condec s.r.o.  
Pražská tř. 325 
50004 Hradec Králové, Czechy 
 

№ 
п/п 

Наименование  товара Единица измерения 
(ед.изм.) 

Цена нетто в  PLN 

1. Ваза тюльпан шт 30,00 

2. Ваза с розовым  мотивом шт 32,00 

3. Керамическая  голубая  
птица 

шт 24,00 

 

 ставка НДС 23 % 

 срок выполнения заказа: 2 дня 

  при покупке выше 100 шт того же самого вида товара применяем количественную 
скидку 10 % 

 бесплатная поставка для покупки товаров стоимостью не менее чем 3 000,00 злотых 

 срок платежа: 7 дней со дня выдачи счёта - фактуры 
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OFRRE II 
 
Condec S.A.R.L   
Pražská tř. 325 
50004 Hradec Králové, Czechy  
 
  

no nom du produit 
unité de 
mesure 

prix net en PLN 

1. Vase TULIPE pièce 30,00 

2. Vase  motif rose pièce 32,00 

3. Oiseau bleu en céramique pièce 24,00 

 

 Taux de TVA: 23% 

 Délai de réalisation de la commande: 2 jours 

 Un rabais de quantité de 10% pour l’achat de plus de 100 pièces du même article  

 Livraison gratuite pour toute commande à partir de 3 000,00 PLN  

 Délai de paiement: 7 jours à compter de la date de facturation  

 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
 
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów: 

 Dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne- wydruk, 

 Polecenie przelewu - wydruk, 

 Faktura sprzedaży – wydruk, 

 Faktura korygująca – wydruk, 

 Zapotrzebowanie na artykuły dekoracyjne na styczeń 2021 r., 

 Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru. 
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Druki do wypełnienia 
 

 
Zapotrzebowanie na artykuły dekoracyjne na styczeń 2021r. (w sztukach) 

Lp. Nazwa towaru 

 

J.m. 

Zapas 
początkowy 

na dzień 
01.01.2021 r. 

(Zp) 

Prognoza 
sprzedaży 
w styczniu 

2021 r. 
(S) 

Planowany 
zapas 

końcowy 
na dzień 

31.01.2021 r. 
(Zk) 

Wielkość 
zapotrzebowania 

na styczeń 
2021 r. 

(Za) 

1. Wazon 
LAWENDA 

szt.     

2. 

Wazon BARYŁKA szt.     

3. 

Ceramiczny 
NIEBIESKI 
PTASZEK 

szt.     

4. 
Figurka KOCI 

GRZBIET 

szt.     
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Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru 
 
Wybór dostawcy: oferta nr :  .......................... .  

Uzasadnienie:  

Argumenty za wyborem wskazanej oferty:  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Argumenty przeciw wyborowi wskazanej oferty: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nie ma wpływu na wybór wskazanej oferty:  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wypełnia zdający 

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam wydruki w liczbie: .......... kartek – czystopisu i .......... kartek – 
brudnopisu. 

Wypełnia Przewodniczący ZN 

Potwierdzam dołączenie przez zdającego do arkusza egzaminacyjnego wydruków w liczbie .......... kartek 
łącznie. 

……………………………… 
 Czytelny podpis Przewodniczącego ZN 
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