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Zadanie egzaminacyjne polegało na opracowaniu projektu realizacji prac związanych 
z podstawową działalnością przedsiębiorstwa handlowego. Ocenie podlegały 
następujące elementy pracy egzaminacyjnej: 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji. 
III. Wykaz oraz ilość towarów, które należy zakupić u wybranego dostawcy, przy 

założeniu, że TOP SHIRTS” dokonuje jedynie zakupu takich towarów, na które 
zgodnie z wynikami badań marketingowych jest zapotrzebowanie. 

IV. Zapytanie ofertowe skierowane do Zakładu Wytwórczego „Szyk” sp. z o.o. 
w języku obcym. 

V. Wykaz działań związany z promocją towarów hurtowni. 
VI. Wykaz działań związany z postępowaniem reklamacyjnym. 
VII. Sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane z postępowaniem 

reklamacyjnym, tj.: faktura VAT korygująca, Pz, kartoteka magazynowa. 
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 

 

Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 

Tytuł pracy egzaminacyjnej powinien być zrozumiały i zwięzły. Powinien 
odzwierciedlać zawartość projektu realizacji prac i powinien być spójny z poleceniem 
zawartym w treści zadania. Poprawnie sformułowany tytuł  zawiera elementy 
dotyczące: 

• bieżącej działalności hurtowni „TOP SHIRTS”, 
• uzupełnienia zapasów towarów, 
• promocji towarów. 

Zdecydowana większość zdających formułowała tytuł pracy adekwatny do zakresu 
projektu, tzn. zawierał on wszystkie wyżej wymienione elementy. 

 

Zdarzały się jednak prace, w których tytuł był niepełny i ograniczał się jedynie do 
przedstawienia nazwy hurtowni lub działań promocyjnych. 
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Ad. II. Założenia wynikające z treści zadania i dokumentacji 

Poprawnie sformułowane założenia powinny zawierać: 

 dane identyfikacyjne Hurtowni „TOP SHIRTS”, tj.: nazwę, adres i NIP, 
 informację dotyczącą otrzymania przez hurtownię zamówienia, 
 informację o otrzymaniu przez hurtownię ofert od firm „Modny Strój” 

i „Elegant”, 
 opis sytuacji na rynku, 
 informację o zapasach towarów, 
 informację o otrzymaniu przez hurtownie reklamacji, 
 sposób o ustalaniu wielkości zakupów, 
 informację o osobie odpowiedzialnej za wystawianie i podpisywanie 

dowodów księgowych, 
 informację o sposobie numeracji dokumentów. 

Podobnie jak w latach poprzednich ten element tylko w nielicznych pracach był 
sformułowany poprawnie. W założeniach brakowało wielu informacji. Często 
ograniczały się one głównie do przedstawienia danych identyfikacyjnych hurtowni 
i opisu sytuacji na rynku. 
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Informacje w założeniach były podawane w sposób chaotyczny, wybiórczy, brak było 
logicznego uporządkowania, a przedstawiane dane były niepełne i nieprecyzyjne. 
Duża liczba zdających powoływała się wciąż na załączniki.  
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W założeniach brakowało najczęściej informacji o zapasach towarów i o otrzymaniu 
reklamacji oraz informacji o sposobie ustalania wielkości zakupów. Zdarzały się też 
prace, w których brak było założeń, a powyższe informacje uczniowie zamieszczali 
w dalszej części pracy. 

Ad. III.  Wykaz oraz ilość towarów, które należy zakupić u wybranego dostawcy. 

W tej części pracy uczniowie po dokonaniu analizy badań marketingowych powinni:  

• dokonać wyboru towarów  do zakupu przez przedsiębiorstwo TOP SHIRTS,   
• ustalić prawidłowe ilości zakupu, 
• wybrać dostawcę, u którego firma TOP SHIRTS ma dokonać zakupu. 

W bardzo niewielu pracach ten element był wykonany poprawnie w całości. 
Najczęściej uczniowie dokonywali poprawnego wyboru towarów, natomiast popełniali 
błędy w ustalaniu ich ilości. 

 

Zdający najczęściej poprawnie wybierali dostawcę, jednak bardzo często to właśnie 
w tej części pracy zamiast w założeniach informowali o otrzymaniu przez firmę TOP 
SHIRTS ofert. Zdarzało się, że uczniowie przepisywali całą treść ofert. 
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Ad. IV. Zapytanie ofertowe skierowane do Zakładu Wytwórczego „Szyk” w 
języku obcym. 

Należało go sporządzić w języku obcym na papierze samokopiującym. Powinno mieć 
właściwą formę, treść oraz powinno być poprawne pod względem językowym. 
Zapytanie ofertowe sprawiło zdającym dużą trudność. Ten element pracy przez 
bardzo wielu uczniów został pominięty albo zawierał tylko nadawcę i adresata pisma. 
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Zdarzały się też i takie rozwiązania, w których uczniowie zamiast słów stosowali 
rysunki.  
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W wielu pracach zapytanie ofertowe zawierało liczne błędy językowe i zwroty 
potoczne lub było napisane w języku polskim, co nie podlegało ocenie.  
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Ad. V. Wykaz działań związanych z promocją towarów hurtowni w celu 
pozyskania nowych odbiorców. 

Ten element pracy powinien zawierać przykłady działania przedsiębiorstwa związane 
z: 

• promocją sprzedaży, 
• reklamą, 
• public relations, 
• sprzedażą osobistą. 

Ta część projektu, podobnie jak w roku poprzednim wypadła dość dobrze, uczniowie 
wymieniali różne instrumenty marketingowe, chociaż były one często 
niepogrupowane, a w wielu przypadkach niekompletne.  
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Najczęściej brakowało działań związanych z public relations i sprzedażą osobistą. 

Ad. VI. Wykaz działań związanych z postępowaniem reklamacyjnym 

W tym miejscu należało wymienić działania przedsiębiorstwa związane 
z postępowaniem reklamacyjnym, a mianowicie: rozpatrzenie i uznanie reklamacji, 
odebranie i przyjęcie do magazynu reklamowanego towaru, wystawienie faktury 
korygującej, wystawienie dowodu Pz, uzupełnienie kartoteki magazynowej. Błąd jaki 
zdający popełniali najczęściej polegał na tym, że uczniowie opisywali zdarzenia 
i czynności przedsiębiorstwa od momentu otrzymania zamówienia do momentu 
otrzymania reklamacji przez przedsiębiorstwo TOP SHIRTS. Zapominali natomiast 
o wymienieniu w tym miejscu czynności związanych z uzupełnieniem dokumentacji, 
czyli o wystawieniu faktury korygującej, dokumentu Pz i uzupełnieniu kartoteki. 
Często czynności te pojawiały się dopiero w punkcie siódmym, a zgodnie z zasadami 
pisania projektu powinny być umieszczone w wykazie działań związanych 
z postępowaniem reklamacyjnym. 
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W wielu pracach wykaz tych działań był niepełny i ograniczał się najczęściej do 
informacji o otrzymaniu i rozpatrzeniu reklamacji. 
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Ad. VII. Dokumenty związane z postępowaniem reklamacyjnym 

Tu należało wykonać trzy czynności: 

1. Wypełnić  fakturę VAT korygującą. 

Ten element pracy wypadł  najlepiej. Zdarzały się dwa rodzaje poprawnych 
rozwiązań. Pierwsze polegało na tym, że uczniowie wypełniali wszystkie pozycje na 
fakturze przepisując fakturę przed korektą, tzn.: spodnie krótkie damskie, bluzkę 
damską bawełnianą, koszulę męską,  a następnie w pozycji po korekcie: spodnie 
krótkie damskie, bluzkę damską bawełnianą. 
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Drugim rozwiązaniem było umieszczenie w fakturze w pozycji przed korektą i po 
korekcie tylko pozycji korygowanej, tzn. koszul męskich. 
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Zdarzały się jednak błędy, uczniowie łączyli te dwa rodzaje rozwiązań i 
niepoprawnie wyliczali wartość korekty. 
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2. Wypełnić dokument Pz. 

Najczęściej popełnianym błędem było mylenie przez uczniów dostawcy i odbiorcy, 
a także zła data sporządzenia dokumentu, ilość i wartość towaru.  

 

W wielu dokumentach Pz uczniowie przyjmowali do magazynu nieprawidłowy towar, 
a nawet kilka towarów, co oznacza, że nie zrozumieli treści zadania. 
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3. Uzupełnić kartotekę magazynową. 

Podobnie jak w roku poprzednim wielu zdających pominęło wypełnienie kartoteki 
magazynowej. Natomiast ci, którzy ją wypełnili najczęściej wykonali to poprawnie, 
tzn. prawidłowo wpisali datę, symbol i numer dowodu, przeznaczenie oraz wielkość 
przychodu i stan towaru. 

 

Zdarzyły się jednak prace, w których wypełnione zostały kartoteki dla spodni 
damskich krótkich, bawełnianych, bluzki damskiej bawełnianej i bluzki młodzieżowej 
lnianej, natomiast właściwa kartoteka nie została uzupełniona. Dotyczy to tych osób, 
które wypełniły dokument Pz uwzględniając te same towary, i oznacza to całkowite 
niezrozumienie poleceń w treści zadania. 
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Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 

Oceniający zwracali uwagę na: 

1. Terminologię właściwą dla zawodu. 

Zdający najczęściej używali fachowych zwrotów i słów, terminologia była 
zgodna z zawodem technika handlowca. 

2. Logiczne uporządkowanie. 

Zdarzały się prace, w których brak było logicznego uporządkowania, 
zwłaszcza dotyczyło to założeń, których treść znajdowała się w kolejnych 
punktach projektu. 

3. Przejrzystość struktury. 

Z reguły była poprawna, uczniowie wyodrębniali właściwe elementy projektu. 
Tylko w niewielu przypadkach struktura projektu budziła zastrzeżenia. 

4. Czytelność i estetykę 

Prace były czytelne, jednak bardzo często zdarzały się pomyłki, skreślenia 
i poprawki zwłaszcza w uzupełnianych dokumentach. 


