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Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności handlowej 
Oznaczenie kwalifikacji: A.22 
Numer zadania: 03 
Wersja arkusza: SG 

Numer PESEL zdającego* 

Wypełnia zdający 

 A.22-03-21.06-SG 
Czas trwania egzaminu: 180 minut 

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 7 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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 
PESEL i z kodem ośrodka 
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Zadanie egzaminacyjne 
 
Wykonaj prace związane z funkcjonowaniem Hurtowni KAMIZA sp. z o.o.: 
 
1. Sporządź i wydrukuj w programie magazynowo-sprzedażowym dokumenty dotyczące zdarzeń, które 

miały miejsce w czerwcu 2021 r.: 

 01.06.2021 r. dowód magazynowy Pw nr 1/06/2021 potwierdzający wprowadzenie stanów 

początkowych towarów, zgodnie z Informacją o wybranych towarach znajdujących się w Hurtowni 

KAMIZA sp. z o.o. na dzień 01.06.2021 r., 

 10.06.2021 r. fakturę sprzedaży nr 1/06/2021, zgodnie z Zamówieniem nr 1/06/2021 z dnia 

08.06.2021 r. od Sklepu ŚWIAT DYWANÓW sp. z o.o., 

 10.06.2021 r. dowód magazynowy Wz nr 1/06/2021 potwierdzający wydanie z magazynu 

sprzedanych towarów, zgodnie z Fakturą sprzedaży, 

 16.06.2021 r. fakturę korygującą nr 1/06/2021 w związku z uznaniem reklamacji, na podstawie pisma 

reklamującego wadliwy towar od Sklepu ŚWIAT DYWANÓW  sp. z o.o. z dnia 12.06.2021 r., 

 16.06.2021 r. dowód magazynowy Pz nr 1/06/2021 w związku ze zwrotem wadliwego towaru, 

w ramach uznanej reklamacji. 

 
2. Na podstawie ofert dwóch producentów (język obcy do wyboru), zamieszczonych w arkuszu 

egzaminacyjnym, dokonaj wyboru dostawcy: 

 40 sztuk dywanów shaggy 200x300, 

 60 sztuk dywanów pluszowych 160x200. 

 
Wpisz numer korzystniejszej oferty i uzasadnienie jej wyboru na formularzu Wybór oferty handlowej 
dostawcy z uzasadnieniem wyboru, zamieszczonym w arkuszu egzaminacyjnym. 

 
Prace związane ze sporządzeniem dokumentów dotyczących funkcjonowania hurtowni wykonaj na 
stanowisku egzaminacyjnym, na którym znajduje się komputer z oprogramowaniem magazynowo-
sprzedażowym oraz podłączoną drukarką. 
 

Wszystkie dokumenty wydrukuj w 1 egzemplarzu. 

Prace z programem magazynowo-sprzedażowym rozpocznij od: 

 wpisania danych identyfikacyjnych Hurtowni KAMIZA sp. z o.o., 

 wpisania swojego numeru PESEL pod nazwą Hurtowni KAMIZA sp. z o.o., 

 ustawienia parametrów programu niezbędnych do wykonania zadania, 

 założenia kartoteki odbiorcy, 

 założenia kartotek towarów. 
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Informacje dotyczące działalności Hurtowni KAMIZA sp. z o.o.  
do wprowadzenia w programie magazynowo-sprzedażowym 

 

Nazwa pełna  
Hurtownia KAMIZA sp. z o.o. 
Wpisz pod nazwą swój PESEL 

 
Nazwa skrócona /Kod firmy  KAMIZA 

Wersja próbna 

NIP  
798-05-81-830 

REGON  
733685016 

Adres  
15-740 Białystok, ul. Antoniukowska 1 

Województwo  podlaskie 

Podstawowy 
rachunek 
bankowy 

nazwa rachunek bieżący  

numer 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392 

bank Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku 

 
stan  
początkowy 

30 000,00 

Numeracja dokumentów  łamany przez miesiąc i rok  

Luki w dokumentach nie wypełniaj 

Karty płatnicze  nie zaznaczaj tej opcji 

Parametry magazynowe  
sprzedaż: wycofaj skutek magazynowy  
zakup: wycofaj skutek magazynowy  
pozostałe dane 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  
Bogdan Soliwoda 
Identyfikator: BS 
Hasło: brak hasła 

 

 

Pozostałe informacje dotyczące działalności Hurtowni KAMIZA sp. z o.o. 

 Hurtownia KAMIZA sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą dywanów i wykładzin. Hurtownia jest podatnikiem 

podatku VAT. 

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

 Sprzedaż towarów opodatkowana jest podstawową stawką podatku VAT 23%. 

 Hurtownia realizuje zysk w wysokości 20% ceny sprzedaży (marża).  

 Odbiorcy płacą należności w terminie 14 dni. 

 Osobą upoważnioną do wystawiania dokumentów jest Teresa Wrzesińska, do odbioru i zatwierdzania 

Bogdan Soliwoda (szef). 
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Informacje o wybranych towarach znajdujących się 

w Hurtowni KAMIZA sp. z o.o. na dzień 01.06.2021 r. 

Symbol Towar Cena zakupu netto  
w zł/mb. 

Stan magazynowy 
w mb. 

 

001 
Wykładzina podłogowa PCV 4 m 
 

120,00 250 

002 Wykładzina dywanowa SHAGGY 4 m 24,00 100 

003 Wykładzina dywanowa SOLID 4 m 29,00 200 

 
 

Zamówienie Przedsiębiorstwa Handlowego ROXANA sp. z o.o. 

Zamawiający Płatnik (konto w banku) Adresat 

Sklep ŚWIAT 
DYWANÓW  sp. z o.o.   

ul. Pogodna 6 
15-354 Białystok 

NIP: 527-67-26-130 

62 1050 1953 1000 0090 
3088 4325 

ING BANK ŚLĄSKI SA 

Hurtownia KAMIZA sp. z o.o. 
ul. Antoniukowska 1 

15-740 Białystok 
NIP: 798-05-81-830 

REGON Warunki płatności ZAMÓWIENIE 

779213012 przelew 14 dni z dnia: 08-06-2021 
Nr  

1/06/2021 

Nazwa artykułu J.m. Ilość Termin 
dostawy 

Wykładzina podłogowa PCV 4 m mb. 50 10-06-2021 

Wykładzina dywanowa SHAGGY 4 m mb. 30 10-06-2021 

Wykładzina dywanowa SOLID 4 m mb. 60 10-06-2021 

    

Białystok,08-06-2021 Katarzyna Węsierska 

/podpis/ 
Zamówienie przyjęte do realizacji 

 
 

Pismo reklamujące część dostawy towarów przed zapłatą 

 
Sklep ŚWIAT DYWANÓW sp. z o.o.                                                     Białystok, dnia 12.06.2021 r. 
ul. Pogodna 6 
15-354 Białystok 
NIP: 527-67-26-130 

Hurtownia KAMIZA sp. z o. o. 
ul. Antoniukowska 1 
15-740 Białystok  

Sprawa: reklamacja wadliwego towaru. 
 
Szanowni Państwo, 
 
pragniemy poinformować, że Wykładzina podłogowa PCV, zakupiona w ilości 50 mb. w dniu 
10.06.2021 r., zgodnie z fakturą nr 1/06/2021, nie odpowiada normom jakościowym dla tego typu 
towarów. 
Po dokonaniu szczegółowej kontroli jakościowej stwierdzono, że na materiale znajdują się plamy, 
dyskwalifikujące towar jako pełnowartościowy. 
Prosimy o rozpatrzenie reklamacji w trybie pilnym oraz odebranie wadliwego towaru  
i wystawienie faktury korygującej. 

Katarzyna Węsierska 

          /prezes firmy/ 
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Oferty handlowe dostawców 
(dokonaj wyboru korzystniejszej oferty) 

 

OFERTA I 
Kontrahent I (oferta w języku polskim) 

Zakład Produkcyjny DYWANEX sp. z o.o.  
ul. Żytnia 10;  
61-625 Poznań  
NIP 666-18-20-753 
 

Dywan shaggy 200x300 - cena brutto: 800,00 zł/szt. 

Dywan pluszowy 160x200 - cena brutto: 930,00 zł/szt. 

 

— Stawka podatku VAT - 23%. 

— Przy zakupie łącznie powyżej 50 szt. stosujemy rabat 5%. 

— Bezpłatny transport. 

— Termin realizacji zamówienia: 7 dni. 

— Termin płatności: 7 dni od dnia wystawienia faktury. 

 
OFERTA II  

Kontrahent II (oferta w języku obcym) 
 

 
OFFER II 

MANSARA Ltd.  
ul. Krótka 25;  
38-400 Krosno 
NIP 678-18-35-357 
 
Shaggy carpet 200x300 - gross price: 800,00 PLN/pc. 
Plush rug 160x200 - gross price: 980,00 PLN/pc. 
 

- Prices include VAT - 23%. 

- When purchasing more than 50 items in total, we apply a 7% discount. 

- Delivery at the expense of the supplier. 

- Delivery date: 14 days from order confirmation. 

- Term of payment: 14 days from the date of invoice issuance. 
 

 
 

ANGEBOT II 

MANSARA GmbH 
ul. Krótka 25;  
38-400 Krosno 
NIP 678-18-35-357 
 
Zotteliger Teppich 200x300 - Bruttopreis: 800,00 PLN/Stk. 
Plüschteppich 160x200 - Bruttopreis: 980,00 PLN/Stk. 
 

- Preise inkl. MwSt. - 23%. 

- Beim Kauf von insgesamt mehr als 50 Artikeln gewähren wir einen Rabatt von 7%. 

- Transport auf Kosten des Lieferanten. 

- Die Laufzeit von 14 Tagen ab dem Bestätigungsdatum der Bestellung. 

- Zahlungsfrist: 14 Tage ab Rechnungsdatum. 

  



Strona 6 z 7 

OFERE II 
 

MANSARA S.A.R.L.  
ul. Krótka 25;  
38-400 Krosno 
NIP 678-18-35-357 

 
Tapis shaggy 200x300 - prix brut: 800,00 PLN/pc. 
Tapis en peluche 160x200 - prix brut: 980,00 PLN/pc. 
 

- Les prix contiennent la TVA - 23%. 

- Lors de l'achat de plus de 50 articles au total, nous appliquons une réduction de 7%. 

- Prix du transport payé par le livreur. 

- Délai de réalisation: 14 jours à partir de la confirmation de la commande. 

- Délai de paiement: 14 jours de la date de la délivrance de la facture. 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ II 

MANSARA OOO 
ul. Krótka 25;  
38-400 Krosno 
NIP 678-18-35-357 
 
Лохматый ковер 200x300 - цена брутто: 800,00 зл/шт. 
Плюшевый коврик 160x200 - цена брутто: 980.00 зл/шт. 
 

- Цены содержат налог НДС - 23%. 

- При покупке более 50 наименований действует скидка 7%. 

- Транспорт за счёт поставщика.  

- Срок поставки 14 дней со дня подтверждения заказа. 

- Срок платежа: 14 дней со дня выставления счёта-фактуры. 
 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:  
‒ dowód Pw – Przychód wewnętrzny – wydruk, 
‒ faktura sprzedaży – wydruk, 
‒ dowód Wz – Wydanie zewnętrzne – wydruk, 
‒ faktura korygująca – wydruk, 
‒ dowód Pz – Przyjęcie zewnętrzne – wydruk, 
‒ wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru. 
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Druki do wypełnienia 

 

Wybór oferty handlowej dostawcy z uzasadnieniem wyboru 

Wybrana oferta nr: ........................... 
 
Uzasadnienie:  
 
Argumenty uzasadniające wybór wskazanej oferty:  

……………………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………………………………. 

 

Argumenty przeciw wyborowi wskazanej oferty:  

……………………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………………………………. 

 

Warunki, które nie mają wpływu na wybór wskazanej oferty:  

……………………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………………………………. 

 



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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