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Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami 
Technik handlowiec 341[03] 

 
Zadanie egzaminacyjne 

Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego „PAJACYK” Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie, to średniej wielkości firma prowadząca działalność gospodarczą 

w zakresie sprzedaży hurtowej artykułów zabawkarskich na terenie województwa 

mazowieckiego. W ciągu kilkuletniej działalności hurtownia nawiązała stałą 

współpracę z kilkoma większymi sklepami detalicznymi w województwie. Hurtownia 

ma zamiar nawiązać także stałą współpracę z siecią niepublicznych przedszkoli. 

W związku z tym planuje szeroką akcję promocyjną, w której zastosuje instrumenty 

promocji skierowane do sieci przedszkoli oraz dzieci i ich rodziców. W drugiej 

połowie maja 2008 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia 

gospodarcze: 

− 16 maja 2008 r. roku hurtownia otrzymała dostawę zamówionych wcześniej u producenta 

gier planszowych „Krasnal” towarów wraz z fakturą VAT nr 56/08, 

− otrzymany towar hurtownia przyjęła do magazynu wystawiając dowód księgowy Pz,  

− dokonano korekty stanów towarów w kartotekach magazynowych, 

− 17 maja 2008 r. hurtownia otrzymała zamówienie nr 45/05/08                        

od Przedszkola „Miś”, 

− hurtownia zrealizowała zamówienie Przedszkola „Miś” wysyłając potwierdzenie 

zamówienia nr 45/05/08 w dniu 20.05.2008 r. termin realizacji zamówienia 7 dni od daty 

potwierdzenia zamówienia, 

− hurtownia zaplanowała działania promocyjne. 

Opracuj projekt realizacji prac związanych z uzupełnieniem asortymentu, 

sprzedażą i promocją towarów PHH „PAJACYK” Sp. z o.o.   
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Projekt realizacji prac powinien zawierać: 

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 

2. Założenia, czyli dane niezbędne do rozwiązania zadania, wynikające z treści zadania 

i dokumentacji. 

3. Wykaz działań związanych z uzupełnieniem asortymentu w PHH „Pajacyk”               oraz 

sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane przyjęciem zakupionych towarów  

(Pz, kartoteki magazynowe). 

4. Wykaz działań związanych ze sprzedażą towarów PHH „PAJACYK” Sp. z o.o. 

5. Sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane ze sprzedażą towarów              PHH 

„Pajacyk” (potwierdzenie zamówienia, faktura VAT, Wz, kartoteki magazynowe), 

6. Wykaz instrumentów promocji skierowanych do sieci przedszkoli oraz do dzieci 

i ich rodziców. 

7. Jednostronicową propozycję oferty handlowej towarów w języku obcym* 

sporządzoną na załączonym papierze samokopiującym. 
 

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj: 

Dane o firmie - Załącznik 1 

Kartoteki magazynowe wybranych towarów PHH „PAJACYK” – Załącznik 2 

Fakturę VAT od firmy „KRASNAL” Sp. z o.o. – Załącznik 3 

Zamówienie Przedszkola „MIŚ” na towary PHH „PAJACYK” – Załącznik 4 

Formularz na papierze samokopiującym do przedstawienia oferty handlowej. 

Wypełnij zamieszczone w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: 

− kartoteki magazynowe, 

− potwierdzenie zamówienia, 

− druki dowodów księgowych. 

 

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

                                                            
* Język obcy: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski. 
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Załącznik 1 
Dane o firmie 

Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego „PAJACYK” Sp. z o.o. 

ul. Jaśminowa 34   

22- 450 Warszawa 

NIP 765-34-52-243,  REGON 234879434 

Nr rachunku bankowego 34 4576 5478 1111 0000 2375 5456  

 

Hurtownia jest płatnikiem VAT- stawka podstawowa. Zapas towarów w hurtowni jest 

wyceniany według rzeczywistej ceny zakupu netto. Hurtownia sprzedając towary 

stosuje 30% marżę liczoną od ceny zakupu netto. Hurtownia oferuje towary klientom 

według zasad: cena hurtowa netto, rabat ilościowy 5% za jednorazowy zakup 

towarów powyżej 50 szt., warunki transportu franco magazyn odbiorcy, termin 

realizacji zamówienia 7 dni, termin płatności 21 dni. Osobą upoważnioną                      

do wystawienia faktur VAT, zatwierdzenia dowodu Wz i potwierdzenia zamówienia 

jest Jan Nowak. Towar wydaje i wystawia Wz – Maria Król. Towar odbiera osoba, 

która podpisała zamówienie.  
Numer ostatnio wystawionej faktury sprzedaży VAT  34/08, Wz 20/08, Pz 23/08.  
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Załącznik 2 

Kartoteki magazynowe wybranych towarów PHH „PAJACYK” Sp. z o.o. 
KARTOTEKA MAGAZYNOWA 

PHH „PAJACYK” Sp. z o.o. 

ul.  Jaśminowa 34 

22- 450 Warszawa 

 

NAZWA 

Piłka „Karo” 

 

KTM 

765342 

Jednostka miary   szt. Cena zakupu netto           
10 zł/szt. 

 

 

L.p. Data 
Symbol  
i numer 
dowodu 

Przeznaczenie Przychód Rozchód Stan 

1. 01.05.08 Pz 21/08 Do sprzedaży 20  20 

       

       

 

KARTOTEKA MAGAZYNOWA 
PHH „PAJACYK” Sp. z o.o. 

ul.  Jaśminowa 34 

22- 450 Warszawa 

 

NAZWA 

Puzzle 

 

KTM 

654323 

Jednostka miary   szt. Cena zakupu netto           
8,50 zł/szt. 

 

 

L.p. Data 
Symbol  
i numer 
dowodu 

Przeznaczenie Przychód Rozchód Stan 

1. 03.05.08 Pz  22/08 Do sprzedaży 120  120 

2. 09.05.08 Wz  20/08 Sprzedaż  15 105 
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KARTOTEKA MAGAZYNOWA 
PHH „PAJACYK” Sp. z o.o. 

ul.  Jaśminowa 34 

22- 450 Warszawa 

 

NAZWA 

Lalka „Ami” 

KTM 

646457 

Jednostka miary   szt. Cena zakupu netto             
22 zł/szt. 

 

 

L.p. Data 
Symbol     
i numer 
dowodu 

Przeznaczenie Przychód Rozchód Stan 

1. 01.05.08 Pz 21/08 Do sprzedaży 20  20 

2. 10.05.08 Pz 23/08 Do sprzedaży 44  64 
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Załącznik 3 
FAKTURA VAT Nr 56/08   Oryginał / Kopia  

Produkcja Gier Planszowych 
„KRASNAL” Sp. z o.o. 

ul.  Liliowa 4 , 22- 550 Warszawa 

NIP 776-24-51-283 

Miejscowość: Warszawa 

Data wystawienia faktury: 16.05.2008 r. 

Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży: 
16.05.2008 r.                  

Nabywca:               Przedsiębiorstwo Handlu Hurtowego „PAJACYK” Sp. z o.o.  

ul. Jaśminowa 34 , 22- 450 Warszawa 

NIP 765-34-52-243 

 

L.p. 

 

Nazwa towaru 
lub usługi 

 

Symbol 
PKWiU 

 

Ilość 

 

Cena 
jednostkowa 
bez podatku

 

Wartość 
towaru 

bez VAT

 

Stawka 
VAT 

 

Kwota 
VAT 

 

Wartość 
towaru 
z VAT 

 

1. 

2. 

3. 

 

Piłka „Karo” 

Puzzle 

Lalka „Ami” 

 

 

 

 

100 

15 

5 

 

 

10,00 

8,50 

22,00 

 

1000,00 

127,50 

110,00 

 

22% 

22% 

22% 

 

 

220,00 

28,05 

24,20 

 

1220,00 

155,55 

134,20 

 

 

 

Razem 

RAZEM 

 

1237,50 

1237,50 

 

22 % 

----- 

 

272,25 

272,25 

 

1509,75 

1509,75 

Sposób zapłaty: przelew    Termin zapłaty: 14 dni 

Bank: BZ WBK IV/O Warszawa  Nr konta: 348790 8976 0000 0001 0136 4399 

Do zapłaty: 1509 zł 75 gr  

 jeden tysiąc pięćset dziewięć złotych  75/100  

Osoba uprawniona do odbioru faktury:                Osoba uprawniona do wystawienia faktury:

Jan Wesołowski                                                       Kinga Myślińska 

……………………………………………               …………………………………………….. 
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Załącznik 4 

Zamówienie Przedszkola „MIŚ” na towary PHH „PAJACYK” Sp. z o.o. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMÓWIENIE  NR 45/05/08 z  dnia 17.05.2008 r. 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                         ADRESAT 

 Przedszkole „MIŚ”                                                         PHH „PAJACYK” Sp. z o.o. 

 ul. Wiklinowa 22                                                            ul.  Jaśminowa 34  

 02- 423 Warszawa                                                           22- 450 Warszawa 

NIP 765-43-27-898       NIP 765-34-52-243 

 

Zamówienie na: 

- Piłka „Karo”                          10 szt. 

- Puzzle                                  10 szt.  

  

Dodatkowe warunki: 

- forma płatności – przelew 
- termin płatności – 14 dni. 
- termin dostawy – 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia 

 

 

                                                                                              Przedszkole „MIŚ” 

                                                                                                                  ul. Wiklinowa 22 

                                                                                                                  02-423 Warszawa 

 

                                                                                                                         Jan Lis      
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Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu projektu realizacji typowych prac 
przedsiębiorstwa handlowego. Ocenie podlegały następujące elementy pracy 
egzaminacyjnej: 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia. 

III. Wykaz działań związanych z uzupełnieniem asortymentu oraz sporządzone 
lub uzupełnione dokumenty przyjęcia zakupionych towarów. 

IV. Wykaz działań związanych ze sprzedażą towarów PHH „Pajacyk”. 
V. Sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane ze sprzedażą towarów. 
VI. Wykaz instrumentów promocji skierowanych do sieci przedszkoli i sklepów 

oraz do dzieci i ich rodziców. 
VII. Propozycja oferty handlowej towarów sporządzona w języku obcym. 
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 

 

Ad. I.  Tytuł pracy egzaminacyjnej 

Tytuł formułowany był poprawnie przez prawie wszystkich zdających. Zawierał 
informacje dotyczące: uzupełnienia asortymentu, sprzedaży i promocji towarów PHH 
„Pajacyk”. Określany zwięźle, nie w formie polecenia. Zdający uzyskiwali za ten 
element pracy przeważnie maksymalną liczbę punktów. 

 

 

 

Sporadycznie pojawiały się błędy w temacie pracy lub  sformułowania nietypowe, np.: 
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Nieczytelnie napisane prace utrudniały lub wręcz uniemożliwiały obiektywną ocenę 
ich zawartości, poniżej – przykład tematu takiej pracy: 

 

Ad. II. Założenia 

Poprawnie sformułowane założenia powinny zawierać: 

• dane identyfikacyjne Hurtowni „Pajacyk” – nazwę, siedzibę, NIP, 
• nazwy kontrahentów: Produkcja Gier Planszowych „Krasnal”, Przedszkole 

„Miś”, 
• informacje dotyczące otrzymanych dokumentów: faktura VAT nr 56/08 od 

firmy „Krasnal” oraz zamówienie nr 45/05/08 od Przedszkola „Miś”, 
• dane dotyczące zapasów w magazynie – piłka „Karo” 20 szt., puzzle 105 szt., 

lalka „Ami” 64 szt., 
• informacje dotyczące rabatu, marży i podatku: rabat 5% przy zakupie powyżej 

50 szt., sposób obliczania ceny sprzedaży – marża 30% liczona od ceny 
zakupu netto, stawka podatku VAT na towary 22%. 
 
 

Uczniowie starali się punktować lub w inny sposób wyodrębniać poszczególne 
założenia, oto fragment takiej pracy: 
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Duża część piszących egzamin powoływała się na załączniki do treści zadania nie 
wypisując konkretnych danych, np. „Kartoteki magazynowe – Załącznik 3”.  

Podobnie jak w poprzednich latach, dość często przepisywano treść zadania 
i załączników, co wskazuje na nie zrozumienie pojęcia „założenia” i brak umiejętności 
wyodrębniania istotnych dla rozwiązania zadania założeń.  
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Wystąpiły prace, w których przerysowano dokumenty – kartoteki, fakturę, Pz - jako 
elementy założeń. 

Uczniowie podawali w założeniach niepełny adres firmy, np. brak kodu pocztowego; 
nieprecyzyjnie określony sposób obliczania cen sprzedaży np. marża 30% - bez 
podania jak liczona, albo pomylona metoda „od stu” – „w stu”. 

W założeniach brakowało najczęściej: 

• nazw kontrahentów,  
• wykazu zapasów, 
• sposobu obliczania ceny sprzedaży, 
• stawki podatku VAT. 

Powyższe informacje uczniowie zamieszczali w dalszej części pracy, najczęściej przy 
obliczaniu ceny sprzedaży. 
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Ad. III.  Wykaz działań związanych z uzupełnieniem asortymentu oraz sporządzone 
lub uzupełnione dokumenty przyjęcia zakupionych towarów. 

W tej części projektu uczniowie powinni wykonać trzy grupy działań: określić 
wykonanie czynności sporządzenia dokumentu przyjęcia towarów do magazynu oraz 
uzupełnienia kartotek magazynowych; wypełnić dokument Pz oraz uzupełnić 
kartoteki magazynowe o zakupione materiały. 

W wielu pracach część pierwsza nie była w ogóle wypełniona lub określenie 
czynności było nieprecyzyjne np. „przyjęcie towarów do magazynu” lub „wypełnienie 
dokumentów przyjęcia”. 

Dokument Pz wypełniany był poprawnie, mimo, iż zdarzały się skreślenia, poprawki: 

 

Błędy poprawiane były zgodnie z zasadami rachunkowości. 

Bardzo często popełnianym błędem była zła cena jednostkowa (cena sprzedaży 
zamiast zakupu), wypełnienie dokumentu dla dwóch a nie trzech towarów, oraz zły 
numer dokumentu. Zdający mylili również dostawcę z odbiorcą. 
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Zdarzały się prace, do których dołączano własne druki: 

 

Wielu  zdających egzamin pominęło wypełnienie kartotek magazynowych – tak 
przyjęcia jak i sprzedaży towarów. Uczniowie, którzy wypełniali je, przeważnie 
wykonali tę czynność poprawnie, tzn. odpowiednio wpisano datę, symbol i numer 
dowodu, przeznaczenie oraz wielkość przychodu i stan towaru, np.: 
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Zdarzały się błędy w symbolu i numerze dowodu: 

 

Nielicznie pojawiły się błędy również w określeniu przeznaczenia (mimo, iż we 
wcześniej wypełnionych wierszach kartotek były obydwa rodzaje przeznaczenia). 
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Ad. IV. Wykaz działań związanych ze sprzedażą towarów PHH „Pajacyk” 

Uczniowie lepiej sformułowali te działania niż działania związane z zakupem. 
Większość osób poprawnie wymieniła: sporządzenie potwierdzenia zamówienia, 
sporządzenie faktury VAT i Wz oraz uzupełnienie kartotek magazynowych; jednak 
wielu piszących pominęło analizę stanu zapasów magazynowych. 

 

Ad. V. Sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane ze sprzedażą towarów 

Tu należało wykonać cztery grupy zadań: 

1. Sporządzić potwierdzenie zamówienia – większość zdających poprawnie 
wstawiała numer zamówienia, wykreślała odpowiednią część sformułowania 
pozostawiając „zamówienie zostanie zrealizowane” oraz podpisywała 
potwierdzenie.  

 
 

Część zdających wpisywała nawet datę zamówienia (mimo, iż jest to element 
nie wymagany w potwierdzeniu): 

 
Sporadycznie brakowało któregoś z elementów np. poprawnego numeru, 
podpisu, czy skreślenia. 
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2.  Wypełnić fakturę VAT 
Najczęściej popełniane błędy to: zła cena jednostkowa towarów (bez marży), 
niekompletny adres nadawcy lub/i sprzedającego (np.  bez kodu, ulicy, 
numeru), błędnie napisana słownie kwota sprzedaży, zły numer dokumentu. 
Przykład faktury VAT wypełnionej na odrębnym blankiecie (nie w karcie pracy 
egzaminacyjnej) z błędną ceną jednostkową: 
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Znaczna większość zdających fakturę VAT wypełniła poprawnie: 
 

 
 

3. Wypełnić Wz 
Część osób pomyliła dokument Pz z Wz, o czym świadczyły błędne dane 
dostawcy, odbiorcy, wielkości przyjmowane i wydawane – dostawcą w Pz było 
przedszkole, odbiorcą w Wz – Produkcja Gier Planszowych „Krasnal”. 
Pozytywny jest fakt, iż wystąpiła znaczna poprawa w stosunku do roku 
ubiegłego w poprawności wypełnania tego dokumentu.   
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Przykład poprawnie wypełnionej Wz: 
 

 
 

4. Uzupełnić kartoteki magazynowe - omówiono łącznie w pkt. IV 

Ad. VI. Wykaz instrumentów promocji skierowanych do sieci przedszkoli i sklepów 
oraz do dzieci i ich rodziców 

Ta część projektu wypadła najlepiej, rzadko zdarzały się prace, w których nie 
wymieniono instrumentów promocji. Podane przykłady były rzeczowe, oryginalne, 
często w podziale na grupy instrumentów: 
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Inny przykład proponowanych instrumentów promocji: 

 

W nielicznych pracach zamiast konkretnych instrumentów podano elementy 
marketingu: cenę, produkt, promocję i dystrybucję.  

Ad. VII. Propozycja oferty handlowej towarów sporządzona w języku obcym. 

Oferta handlowa sprawiła największą trudność. Należało ją sporządzić tylko w języku 
obcym na papierze samokopiującym. Znaczna część zdających nie podjęła nawet 
próby sporządzenia oferty. 

Ocenie podlegała treść oferty, forma oraz poprawność językowa. 

Wśród rozwiązań błędy dotyczyły nazw oferowanego towaru, ceny sprzedaży, 
warunków sprzedaży. Niektóre prace były znamionami oferty handlowej.  
Poprawność językowa wypadła nie najlepiej – język nieporadny, liczne błędy, 
włączanie polskich wyrazów, stosowanie zwrotów potocznych. 

Zdarzały się oferty handlowe wzbogacone grafiką, np.: 
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Niektórzy zdający sporządzili ofertę handlową w języku polskim, co jednak nie 
podlegało ocenie. W kilku pracach oferta handlowa miała błędną formę – typową dla 
listu, np.: 
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Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 

Oceniający zwracali uwagę na: 

1. Przejrzystość struktury – z reguły poprawna, większość uczniów rozumie istotę  
schematu projektu i konieczność wyodrębnienia jego elementów ale część 
prac  przypominała wypracowanie a nie projekt.  

2. Logiczne uporządkowanie – z tą cechą były duże problemy. Uczniowie często 
wracali do wcześniej opisanych punktów. Nielogiczność najlepiej przytoczyć w 
kontekście założeń – wypisano je przy obliczaniu cen sprzedaży, w wykazach 
działań, przy okazji wymieniania instrumentów promocji, a nawet w końcowej 
części – tworząc ofertę handlową. 

3. Terminologię właściwą dla zawodu – bez uwag, poprawna, zgodna 
z zawodem technika handlowca. 

4. Czytelność i estetykę – niestety wielu uczniów nie pisało czytelnie, co 
w znacznym stopniu utrudniało ocenę danych elementów pracy, np.: 
 

 

Bardzo często zdarzały się pomyłki, skreślenia, poprawki. Szczególnie istotna 
czytelność i estetyka jest przy wypełnianiu dokumentów, jednak i tu 
staranność nie była zachowana. 

Wystąpiły błędy w numeracji stron – zgodnie z instrukcją dla zdającego należało 
ponumerować strony pracy egzaminacyjnej rozpoczynając od strony, na której jest 
miejsce do zapisania tytułu pracy, numerację rozpoczynano od strony tytułowej karty 
pracy egzaminacyjnej, numerowano również strony niewypełnione, strony oznaczone 
jako brudnopis, papier samokopiujący. 

Jeden ze zdających ozdobił pracę następującym rysunkiem: 
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Najczęściej popełniane błędy: 

• brak konkretnych danych do założeń, powoływanie się na załączniki, 
• brak umiejętności wyodrębnienia istotnych założeń do rozwiązania zadania, 
• błędnie zastosowanie cen w dokumentach sprzedaży towarów, 
• pomijanie analizy kartotek magazynowych zamawianych towarów w celu 

określenia możliwości zrealizowania dostawy – jako elementu wykazu działań 
związanych ze sprzedażą towarów, 

• brak oferty w języku obcym. 


