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Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Układ graficzny © CKE 2018 

Nazwa kwalifikacji: Obsługa klientów i kontrahentów 
Oznaczenie kwalifikacji: A.29 
Wersja arkusza: X 

A.29-X-18.06
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2018 

CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
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Zadanie 1. 

Na podstawie przedstawionego zestawienia złożonych określ, która z ofert jest najkorzystniejsza z punktu 

widzenia zlecającego przewóz ładunku? 

A. Oferta 1 

B. Oferta 2 

C. Oferta 3 

D. Oferta 4 

Zadanie 2. 

Która z firm transportowych oferuje najtańszą usługę przewozu 33 paletowych jednostek ładunkowych na 

odcinku 230 km wraz z ich załadunkiem na środek transportu? 

A. Firma transportowa I 

B. Firma transportowa II 

C. Firma transportowa III 

D. Firma transportowa IV 

Zadanie 3. 

Przedsiębiorca, który chce udzielić odpowiedzi na otrzymane zapytanie ofertowe, powinien sporządzić 

A. reklamację. 

B. zamówienie. 

C. ofertę handlową. 

D. potwierdzenie zamówienia. 

Zadanie 4. 

Dokumenty, ze względu na możliwość dostępu do informacji w nich zawartych, dzieli się  na 

A. pierwotne i wtórne. 

B. jawne, tajne i poufne. 

C. wewnętrzne i zewnętrzne. 

D. prywatne, sądowe i urzędowe. 

Zestawienie złożonych ofert 

Kryteria wyboru Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta 4 

Stawka za 1 tkm 0,17 zł 0,18 zł 0,22 zł 0,18 zł 

Termin realizacji przewozu 40 godzin 2 dni 58 godzin 3 dni 

Wskaźnik terminowo zrealizowanych przewozów 0,9 0,9 0,8 0,9 

Informacje dotyczące stawek oferowanych przez firmy transportowe  

Kryteria 
Firma transportowa 

I 
Firma transportowa 

II 
Firma transportowa 

III 
Firma transportowa 

IV 

Cena przewozu 1,20 zł/km 1,50 zł/km 1,30 zł/km 2,00 zł/km 

Koszt załadunku na 
środek transportu 

10,00 zł od jednej pjł 8,00 zł od jednej pjł 9,00 zł od jednej pjł 5,00 zł od jednej pjł 
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Zadanie 5. 

Przedstawionym fragmentem dokumentu jest 

A. oferta handlowa. 

B. zapytanie ofertowe.  

C. zawiadomienie o wysyłce. 

D. potwierdzenie przyjęcia zamówienia.  

Zadanie 6. 

Jedną z form bezgotówkowych rozliczeń pomiędzy kontrahentami jest  

A. faktura płatna gotówką. 

B. rachunek gotówkowy. 

C. polecenie przelewu. 

D. czek gotówkowy. 

Zadanie 7.  

W handlu międzynarodowym pisemnym zobowiązaniem banku importera do wypłacenia eksporterowi 

należności w zamian za złożenie dokumentów reprezentujących towar jest  

A. akredytywa dokumentowa. 

B. rozliczenie saldami. 

C. polecenie przelewu. 

D. przekaz pocztowy. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne ALF Warszawa 12.06.2018 r. 
ul. Papiernicza 12 
00-120 Warszawa 
 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne ALF zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługi: 

1. Załadunek na terminalu w Gdańsku, na środki transportu drogowego 120 pakietowych jednostek 
ładunkowych o masie jednostkowej 200 kg, wymiarach 1,2 x 1,9 x 1,2 m, 

2. Przewóz w/w jednostek środkami transportu drogowego z Gdańska do Warszawy, 
3. Rozładunek w/w jednostek ładunkowych na placu składowym. 

Termin realizacji w/w czynności planowany jest na 2.07.2018 r.  
Oferta powinna zawierać: 

 nazwę i adres oferenta, 

 datę sporządzenia, 

 wykaz i opis środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego którymi dokonamy zostanie załadunek/
rozładunek i przewóz, 

 cenę jednostkową brutto, 

 cenę całkowitą brutto. 
Oferty należy składać na piśmie poczta tradycyjną w siedzibie przedsiębiorstwa ALF w terminie do 26.06.2018 r. 
do godz. 12.00. 
 
       Dyrektor  
 Jan Matołek 
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Zadanie 8. 

Dokumentem składanym w przypadku zastrzeżeń do stanu dostarczonego ładunku jest 

A. awizo. 

B. faktura. 

C. zlecenie. 

D. reklamacja. 

Zadanie 9. 

Która formuła INCOTERMS 2010 nakłada na sprzedającego obowiązek dostarczenia towaru na statek 

w porcie załadunku, zawarcia umowy przewozu morskiego oraz poniesienia kosztów dostarczenia towaru do 

portu przeznaczenia? 

A. EXW – Ex Works 

B. FCA – Free Carrier 

C. FOB – Free On Board 

D. CFR – Cost and Freight 
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Zadanie 10. 

Który z podmiotów zostanie wpisany jako „sprzedawca” w miejscu oznaczonym ? w przedstawionej 

fakturze? 

A. BTK Szczecin, ul. Polna 1, 70-456 Szczecin, NIP: 851-17-020-32 

B. DCT Gdańsk SA, ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, NIP: 581-10-11-969 

C. Terminal przeładunkowy, ul. Sztormowa 22, 80-611 Gdańsk, NIP: 583-30-13-363 

D. Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSTIR, ul. Dolna 3, 05-600 Grójec, NIP: 797-43-24-504 

DANE PODMIOTÓW 

Zleceniodawca usługi: 
Grupa Producentów POLSKIE ŚLIWKI 

ul. Sadowa 10 
05-600 Grójec 

NIP: 797-71-60-678 

Zleceniobiorca usługi: 
Przedsiębiorstwo Transportowe TRANSTIR 

ul. Dolna 3 
05-600 Grójec 

NIP: 797-43-24-504 

Odbiorca ładunku 1 
DCT Gdańsk SA 

ul. Kontenerowa 7 
80-601 Gdańsk 

NIP: 581-10-11-969 

Odbiorca ładunku 2 
BTK Szczecin 

ul. Polna 1 
70-456 Szczecin 

NIP: 851-17-020-32 

Odbiorca ładunku 3 
Terminal przeładunkowy 

ul. Sztormowa 22 
80-611 Gdańsk 

NIP: 583-30-13-363 
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Zadanie 11. 

Cost, Insurance and Freight (koszt, ubezpieczenie i fracht) (ang.) odnoszą się do formuły  

A. CIF 

B. FAS 

C. FOB 

D. DAT 

Zadanie 12. 

Uniwersalnym statystycznym dokumentem celnym, pełniącym funkcję wniosku o wszczęcie postępowania 

celnego, stosowanym w odniesieniu do dokonywania formalności odnoszących się do procedur celnych, jest  

A. Estimated Time of Arrival - ETA 

B. Estimated Time of Departure – ETD 

C. Single Administrative Document – SAD 

D. Economic Operators Registration and Identification – EORI 

Zadanie 13. 

 

Przedstawionym dokumentem jest dokument 

A. PZ 

B. ZW 

C. RW 

D. MM 
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Zadanie 14. 

Z przedstawionego dokumentu wynika, że łączna wartość wyrobów gotowych wydanych z magazynu wynosi 

A.    106 000,00 zł 

B. 1 060 000,00 zł 

C. 1 303 800,00 zł 

D. 1 800 000,00 zł 

Zadanie 15. 

Styl prowadzenia negocjacji polegający na usiłowaniu zrealizowania osobistych celów i zamierzeń w sposób 

wykluczający lub ograniczający możliwość zaspokojenia jakichkolwiek potrzeb strony przeciwnej to 

A. unikanie. 

B. dominacja. 

C. ustępowanie. 

D. dostosowanie. 

Zadanie 16. 

Który styl prowadzenia negocjacji, polegający na wywieraniu presji na kontrnegocjatorze, oraz zdecydowane 

unikanie wszelkich kompromisów stosują strony biorące udział w negocjacjach? 

A. Miękki. 

B. Twardy. 

C. Ugodowy. 

D. Ukierunkowany. 
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Zadanie 17. 

Pierwszym z sześciu etapów tworzenia strategii reklamowej jest 

A. ustalenie celu reklamy. 

B. wybór emitera reklamy. 

C. ustalenie budżetu reklamy. 

D. badanie skuteczności reklamy. 

Zadanie 18. 

Instrumentami marketingowymi występującymi w koncepcji 4 P są: 

A. reklama, cena, promocja, produkcja. 

B. produkt, cena, dystrybucja, promocja. 

C. publicity, produkt, dystrybucja, reklama. 

D. zaopatrzenie, dystrybucja, produkcja, marża. 

Zadanie 19. 

W której części planu marketingowego opisane są najważniejsze silne i słabe strony firmy oraz szanse 

i zagrożenia dla prowadzonej działalności? 

A. Analizie SWOT. 

B. Streszczeniu planu. 

C. Analizie długoterminowej. 

D. Celach strategicznych firmy. 

Zadanie 20. 

Przedsiębiorstwo spedycyjne ZET, które jest stałym zleceniodawcą u przewoźników 1 i 4, planuje dokonać 

wyboru przewoźnika w celu realizacji zlecenia o wartości 4 500 zł brutto. Na podstawie przedstawionych 

ofert określ, który przewoźnik oferuje najtańszą realizację zlecenia. 

A. Przewoźnik 1 

B. Przewoźnik 2 

C. Przewoźnik 3  

D. Przewoźnik 4 

Oferty przewoźników 

Przewoźnik 1 Przewoźnik 2 Przewoźnik 3 Przewoźnik 4 

Firma stosuje 10% rabatu na 
zlecenia powyżej 4 000 zł 
brutto i dodatkowo 5% od 
obniżonej ceny na zlecenia 
dla stałych zleceniodawców. 

Firma stosuje 20% rabatu 
na wszystkie zlecenia 
powyżej 1 000 zł brutto 

Firma stosuje 10% rabatu 
na wszystkie zlecenia 
powyżej 1 000 zł brutto 

Firma stosuje 12% rabatu 
dla stałych zleceniodawców. 
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Zadanie 21. 

Przedsiębiorstwo transportowe zakupiło ciągnik siodłowy o wartości 300 000 zł. Oblicz, przy rocznej stopie 

amortyzacji wynoszącej 20%, przez ile lat przedsiębiorstwo będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych, 

stosując metodę liniową. 

A. 5 lat. 

B. 6 lat. 

C. 7 lat. 

D. 8 lat. 

Zadanie 22. 

Która z przedstawionych w tabeli firm oferuje najkorzystniejszą stawkę za przewóz ładunku na odległość  

1 km. 

Zadanie 23.  

Na podstawie danych zawartych w tabeli metodą średniej ważonej dokonaj wyboru dostawcy usługi 

transportowej, która najlepiej spełnia podane kryteria 

Zadanie 24. 

Który rodzaj umowy regulowany jest zapisami w Kodeksie Cywilnym?  

A. Kredytu. 

B. Przewozu. 

C. Faktoringu. 

D. Licencyjnej. 

Zadanie 25. 

Naturalne ubytki towarowe występujące podczas transportu są spowodowane 

A. pożarem. 

B. kradzieżą. 

C. czynnikami biologicznymi. 

D. źle dobranym zabezpieczeniem. 

Firma transportowa Odległość przewozowa Opłata ogólna za przewóz ładunku 

A.    600 km 1 320 zł 

B.    400 km 1 000 zł 

C. 1 200 km 1 440 zł 

D.    850 km 1 530 zł 

Dostawca Cena 0,2 Jakość 0,4 Terminowość 0,3 Elastyczność 0,1 

A. 7 8 4 3 

B. 4 10 6 5 

C. 9 9 6 5 

D. 8 6 5 8 
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Zadanie 26. 

Fragment ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny 

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu kodeksu cywilnego określ, od kiedy rozpoczyna się bieg 

przedawnienia roszczenia dla przesyłki, która została uszkodzona podczas transportu? 

A. Od dnia nadania przesyłki. 

B. Od chwili otrzymania zlecenia. 

C. Od dnia dostarczenia przesyłki. 

D. Z chwilą, gdy wystąpiła szkoda podczas trwania przewozu. 

Zadanie 27. 

Fragment ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe. 

 

W jakim terminie musi zgłosić się osoba poszkodowana po odbiór przesyłki, której odnalezienie nastąpiło 

w ciągu roku od wypłaty odszkodowania, tak by nie uległa ona likwidacji? 

A. 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odnalezieniu przesyłki. 

B. 40 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odnalezieniu przesyłki. 

C. 2 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o odnalezieniu przesyłki. 

D. Jednego roku od dnia otrzymania zawiadomienia o odnalezieniu przesyłki. 

Zadanie 28. 

Symbol PKWiU towarów i usług oferowanych do sprzedaży jest stosowany w celu ustalenia 

A. rabatu za towar. 

B. zysku przedsiębiorstwa. 

C. ceny netto oferowanego towaru. 

D. wysokości stawki podatku VAT. 

Art.803. § 1. Roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z  upływem roku. 
§ 2. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu  uszkodzenia lub ubytku przesyłki – od dnia 
dostarczenia przesyłki; w wypadku  całkowitej utraty przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem – od dnia, 
w którym przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach – od dnia wykonania zlecenia. 
Art.804. Roszczenia przysługujące spedytorowi przeciwko przewoźnikom i dalszym spedytorom, którymi się 
posługiwał przy przewozie przesyłki, przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, kiedy spedytor naprawił 
szkodę, albo od dnia, kiedy wytoczono przeciwko niemu powództwo.  

Art. 69. 1. Na żądanie uprawnionego przewoźnik stwierdza w liście  przewozowym niemożność wydania przesyłki 
po upływie terminu określonego w art. 52, chyba że wcześniej stwierdzono nieodwracalny charakter utraty. 
2. Jeżeli przesyłka zostanie odnaleziona w ciągu roku od wypłaty odszkodowania, przewoźnik powinien 
niezwłocznie zawiadomić o tym uprawnionego. 
3.W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, uprawniony może żądać, aby 
wydano mu odnalezioną przesyłkę w jednym z punktów odprawy przesyłek za zwrotem otrzymanego od 
przewoźnika odszkodowania. W takim wypadku uprawniony zachowuje roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie. 
4. Jeżeli odnalezienie nastąpiło po upływie roku albo uprawniony nie zgłosił się w terminie określonym w ust. 3, 
przesyłka ulega likwidacji. 
Art.70. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek  niewykonania lub nienależytego 
wykonania polecenia zmiany umowy przewozu, chyba że zachodzą okoliczności wymienione w art. 54 ust.1 i 2 
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Zadanie 29. 

Jaką częstotliwość rozliczenia stosuje przedsiębiorstwo w celu wypełnienia obowiązku rozliczenia się 

z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku na podstawie deklaracji VAT-7?  

A. Co 90 dni. 

B. Raz w miesiącu. 

C. Raz w tygodniu. 

D. Co 14 dni. 

Zadanie 30. 

Zakupiony towar, na który była wystawiona faktura, zostaje zwrócony do nadawcy, który to w tej sytuacji 

musi wystawić kontrahentowi 

A. paragon. 

B. dokument RW. 

C. duplikat faktury. 

D. fakturę korygującą. 

Zadanie 31. 

Kosztami stałymi ponoszonymi przez przedsiębiorstwo transportowe są wydatki na 

A. media i telefony. 

B. delegacje pracowników. 

C. zakup materiałów eksploatacyjnych. 

D. czynsz za wynajmowane pomieszczenia biurowe. 

Zadanie 32. 

Przedsiębiorstwo wynajęło wózek widłowy na 2 godziny. Faktura za wynajem została wystawiona na kwotę 

369,00 zł brutto. Oblicz cenę jednostkową netto za wynajem wózka na 1 godzinę, jeżeli usługa objęta jest 

23% stawką podatku VAT. 

A. 150,00 zł 

B. 184,50 zł 

C. 226,94 zł 

D. 300,00 zł 

Zadanie 33.  

Na podstawie zamieszczonego w tabeli cennika firmy transportowej oblicz całkowity koszt (netto) załadunku 

i przewozu 25 pjł na odległość 285 km. 

A. 202,00 zł 

B. 297,00 zł 

C. 335,00 zł 

D. 430,00 zł 

Cennik firmy transportowej - netto 

  Za pierwsze 150 km 
Za każdy następny kilometr 

ponad 150 km 

Od 1 do 5 pjł 150,00 zł 3,50 zł 

Od 6 do 10 pjł 130,00 zł 2,50 zł 

Od 11 do 20 pjł 100,00 zł 2,00 zł 

Od 21 do 30 pjł 95,00 zł 1,50 zł 

Ponadto firma dolicza 1,50 zł za załadunek każdej pjł 
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Zadanie 34. 

Przedsiębiorstwo spedycyjne rozlicza się z usługi transportowej ze swoim niemieckim przewoźnikiem. 

Wartość netto usługi wynosi 3 600 euro. Przyjmując średni kurs euro w dniu wystawienia dokumentów 

finansowych na kwotę 4,30 PLN/euro. Oblicz wartość netto faktury VAT. 

A. 15 480,00 zł 

B. 16 380,00 zł 

C. 18 480,00 zł 

D. 20 380,00 zł 

Zadanie 35. 

Na zlecenie spedytora firma transportowa realizuje regularne przewozy na wyznaczonej trasie o długości 

220 km. Przewozy odbywają się dwa razy dziennie 3 dni w tygodniu. Stawka za kilometr przebiegu wynosi 

2,80 zł/km netto. Jakie wynagrodzenie netto otrzyma firma transportowa za tygodniową pracę? 

A.    616,00 zł 

B. 1 232,00 zł 

C. 1 848,00 zł 

D. 3 696,00 zł 

Zadanie 36. 

Oblicz, jaka będzie cena netto za zrealizowaną usługę, jeśli cena brutto na wystawionej fakturze wynosi 

4 305,00 zł, a stawka podatku 23%? 

A.    805,00 zł 

B. 2 695,00 zł 

C. 3 500,00 zł 

D. 3 800,00 zł 

Zadanie 37. 

W tabeli przedstawiono dane dotyczące usługi transportowej i załadunku towaru.  

Na podstawie danych można stwierdzić, że wysokość podatku VAT wyniesie 

A.   75,90 zł 

B. 131,10 zł 

C. 207,00 zł 

D. 330,00 zł 

Lp. Nazwa towaru lub usługi j.m. Ilość 

Cena 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

Podatek VAT 

zł zł % zł 

1. Usługa transportu międzynarodowego km 380 1,50 570,00 0   

2. Załadunek towaru pjł. szt. 33 10,00 330,00 23   
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Zadanie 38. 

Firma transportowa stosuje narzut zysku w wysokości 20% kosztów jej wytworzenia. Jednostkowy koszt 

wytworzenia ostatniej usługi transportowej wyniósł 1 420,00 zł, a usługa jest objęta 23% podatkiem VAT. 

Oblicz, ile wyniosła wartość brutto zrealizowanej usługi. 

A. 1 704,00 zł 

B. 1 746,60 zł 

C. 2 095,92 zł 

D. 3 450,60 zł 

Zadanie 39. 

Który środek transportu wykonał największą pracę przewozową [tkm]? 

A. Środek transportu 1 

B. Środek transportu 2 

C. Środek transportu 3 

D. Środek transportu 4 

Zadanie 40. 

Oblicz, ile maksymalnie ton ładunku można załadować do pojazdu o masie własnej 4 900 kg i dopuszczalnej 

masie całkowitej 16 ton. 

A.   4,9 t 

B. 11,1 t 

C. 16,0 t 

D. 20,9 t 

  Środek 
transportu 1 

Środek 
transportu 2 

Środek 
transportu 3 

Środek 
transportu 4 

Odległość przewozu [km] 200 900 600 500 

Masa przewiezionego ładunku [kg] 20 000 10 000 19 000 11 000 
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