
Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

           Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, 
dystrybucji i magazynowania 

Oznaczenie kwalifikacji: A.30 
Numer zadania: 01 

A.30-01-18.06 
Czas trwania egzaminu: 120 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2018 

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 9 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 2018 



Zadanie egzaminacyjne 

Opracuj dokumentację Przedsiębiorstwa Produkcyjnego TORFAN związaną z realizacją zamówienia 

otrzymanego od Hurtowni OGRODNIK. 

Ustal zapotrzebowanie materiałowe brutto do produkcji torfu ogrodniczego PLON dla Hurtowni 

OGRODNIK. 

Sporządź zamówienie nr 125/ZD/2018 na worki foliowe w ilości niezbędnej do realizacji otrzymanego 

zamówienia. Dostawa opakowań powinna być zrealizowana dwa dni przed rozpoczęciem produkcji, która 

zostanie uruchomiona 29.06.2018 r. 

Wypełnij dokument rozchód wewnętrzny (RW) nr 106/RW/2018 dotyczący wydania z magazynu wszystkich 

materiałów do produkcji zamówionego torfu ogrodniczego PLON. Dokument należy wystawić oraz wydać 

materiały w dniu uruchomienia produkcji. Dokument RW wystawiany jest według cen ewidencyjnych. 

Ustal parametry ładunku zamówienia Hurtowni OGRODNIK. Uzyskane wyniki wpisz do zestawienia 

dotyczącego formowania paletowych jednostek ładunkowych. 

Wystaw z datą 2.07.2018 r. fakturę sprzedaży nr 235/FS/2018 dla Hurtowni OGRODNIK. Jednostkowy 

koszt wytworzenia 80 litrów (1 worek) torfu ogrodniczego PLON wynosi 13,00 zł, a przedsiębiorstwo stosuje 

20% narzut zysku. Produkty są objęte 8% stawką podatku VAT. 

Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu 

egzaminacyjnym. 

 

Informacje dotyczące zamówienia od Hurtowni OGRODNIK 

 

Struktura wyrobu gotowego 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne TORFAN 20.06.2018 r. otrzymało zamówienie od Hurtowni OGRODNIK na 1 200 szt. 
worków torfu ogrodniczego PLON o pojemności 80 litrów. Zamówienie ma zostać zrealizowane 2.07.2018 r. 
Torf ma być sformowany na paletach EUR o wymiarach 1 200 x 800 x 144 mm i masie 25 kg. Worki należy rozmieścić 
na palecie w 8 warstwach na leżąco (wysokość jednej warstwy to wysokość wypełnionego worka, tj. 250 mm). 
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Informacje dotyczące produktu 

 

Informacje dotyczące stanu magazynowego Przedsiębiorstwa Produkcyjnego TORFAN 

 

 

Informacje dotyczące kontrahentów 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

 zapotrzebowanie materiałowe brutto, 

 zamówienie na worki foliowe, 

 rozchód wewnętrzny, 

 zestawienie dotyczącego formowania paletowych jednostek ładunkowych, 

 faktura sprzedaży torfu ogrodniczego PLON. 

Wyszczególnienie 
Kod 

tow. – mater. 
Jednostkowa cena 

ewidencyjna 
Stan magazynowy 

Torf kwaśny TF/00 0,10 zł/l 2 500 000 l 

Dolomit DL/20 0,30 zł/kg 3 550 kg 

Nawóz mikro NM/14 5,00 zł/kg 2 200 kg 

Worek foliowy WF/80 2,00 zł/szt. 0 szt. 

Producent 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne TORFAN 
ul. Ogrodowa 3 
14-400 Pasłęk 
NIP: 578-452-34-65 
Numer rachunku bankowego: 85 1020 3355 4455 0000 0055 6666 
Osoba odpowiedzialna za sporządzanie dokumentów: Ewa Kamińska 
Sposób zapłaty: przelew 
Termin zapłaty: 14 dni 

Odbiorca 

Hurtownia OGRODNIK 
ul. Parkowa 7 
25-019 Kielce 
NIP: 657-223-54-78 

Torf ogrodniczy PLON jest mieszanką trzech składników: torfu kwaśnego, dolomitu i nawozu mikro. Masa 1 litra 
mieszanki wynosi 300 g. Pakowany jest po 80 litrów do worków foliowych o następujących parametrach: 

 rodzaj folii: LDPE 

 masa jednego pustego worka foliowego: 250 g 

 rodzaj worka: z rękawa 

 dodatkowe opcje: otwory odpowietrzające 

 wymiary po wypełnieniu mieszanką torfową: 800 x 400 x 250 mm (dł. x szer. x wys.) 

 nadruk: Torf ogrodniczy PLON 80 litrów 

 uchwyt na trzy palce: NIE 
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Zapotrzebowanie materiałowe brutto 

 

* 1 kg = 1 000 g 

Lp. Wyszczególnienie Zapotrzebowanie brutto 

1. Torf kwaśny [l]   

2. Dolomit [kg]*   

3. Nawóz mikro [kg]*   

4. Worek foliowy [szt.]   
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Zamówienie na worki foliowe 
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Zestawienie dotyczącego formowania paletowych jednostek ładunkowych  

* 1 kg = 1 000 g 

Lp. Wyszczególnienie Ustalone wielkości 

1. 
Masa 1 litra mieszanki torfowej [kg]* 
(wynik zapisać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 

  

2. Masa 80 litrów mieszanki torfowej [kg]*   

3. 
Masa wypełnionego worka foliowego [kg]* 
(wynik zapisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

  

4. 
Liczba wypełnionych worków foliowych na palecie w jednej 
warstwie [szt.] 

  

5. Liczba wypełnionych worków foliowych na jednej palecie [szt.]   

6. 
Objętość wypełnionego worka foliowego [m3] 
(wynik zapisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

  

7. 
Objętość ładunku na jednej palecie [m3] 
(wynik zapisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

  

8. 
Objętość paletowej jednostki ładunkowej [m3] 
(wynik zapisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

  

9. Masa paletowej jednostki ładunkowej [kg]*   

10. Liczba utworzonych paletowych jednostek ładunkowych [szt.]   
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Miejsce na obliczenia (nie podlegają ocenie) 
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