Komentarz do prac egzaminacyjnych
w zawodzie technik handlowiec 341[03]

ETAP PRAKTYCZNY
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
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W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
2. Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.
3. Wykaz działań związanych ze sprzedażą towarów przez Przedsiębiorstwo Handlu
Hurtowego Dywanex sp. z o.o. w Katowicach oraz sporządzone lub uzupełnione
dokumenty związane ze sprzedażą towarów hurtowni (potwierdzenie zamówienia, faktura
VAT sprzedaż, Wz, kartoteki magazynowe).
4. Wykaz działań związanych z dostawą towarów od Przedsiębiorstwa Produkcji Dywanów
Kobierzec sp. z o.o. oraz sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane z dostawą
towarów od producenta (Pz, kartoteki magazynowe).
5. Wykaz i ilość towarów, które należy zakupić na czerwiec 2012 r. na podstawie analizy
stanów magazynowych i informacji zawartych w Załączniku 5.
6. Wykaz narzędzi oddziaływania na klientów indywidualnych w Tychach w ramach
marketingu mix, wybranych na postawie wyników badań marketingowych w Załączniku 6
(po 2 narzędzia dla każdego elementu marketingu mix).
7. Oferta handlowa dotycząca dywanów dziecięcych sporządzoną w języku obcym,
dla kontrahenta szwedzkiego.
8. Praca jako całość.
Ad 1.

Tytuł pracy egzaminacyjnej.

Tytuł pracy egzaminacyjnej powinien odzwierciedlać zawartość projektu realizacji prac i
być spójny z poleceniem zawartym w treści zadania. W tytule należało odnieść się do:
− bieżących działań hurtowni (zakup i sprzedaż),
− nawiązania współpracy z kontrahentem,
− działań marketingowych.
Zdecydowana większość zdających nie miała problemów z zatytułowaniem swojej pracy
egzaminacyjnej. Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac z poprawnie sformułowanymi
tytułami.
Przykład 1
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Przykład 2

Do najczęściej popełnianych błędów zaliczyć można:
− nieuwzględnienie wszystkich działań, których dotyczy praca egzaminacyjna,
− przepisanie polecenia zapisanego w treści zadania.
Ad 2.

Założenia wynikające z treści zadania oraz załączonej dokumentacji.

Większość zdających poprawnie zapisała dane identyfikacyjne PHH Dywanex, dane
odbiorcy oraz dostawcy. Podawali również stawkę podatku VAT oraz sposób naliczania
marży. Często jednak nie uwzględniali wszystkich danych istotnych dla opracowania
projektu. Nagminnie zapominali o informacjach dotyczących:
− identyfikacji PHH Dywanex (siedziba, NIP)
− współpracy z kontrahentem zagranicznym,
− pisma handlowego (zamówienia)
− faktury zakupu dywanów,
− wykazu towarów znajdujących się w magazynie,
− wyników przeprowadzonych badań marketingowych.
Poniżej przedstawiony został przykładowy fragment pracy egzaminacyjnej zawierającej
kompletne i logicznie uporządkowane założenia.
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Przykład 1

10

11

Ad 3.

Wykaz działań związanych ze sprzedażą towarów przez Przedsiębiorstwo
Handlu Hurtowego Dywanex sp. z o.o. w Katowicach oraz sporządzone
lub uzupełnione dokumenty związane ze sprzedażą towarów hurtowni.

Zdający na ogół nie mieli problemów ze sporządzeniem wykazu działań związanych ze
sprzedażą towarów. Gros z nich także prawidłowo wypełniało dokumenty związane ze
sprzedażą (potwierdzenie zamówienia, faktura VAT sprzedaż, Wz, kartoteki magazynowe)
i poprawnie prowadziło ich numerację uwzględniając numer kolejny/miesiąc/rok. W fakturze
VAT sprzedaż właściwie określało sprzedającego i kupującego, nazwę i ilość sprzedawanego
towaru. Zdający na ogół poprawnie obliczali kwoty podatku VAT i wartości brutto. Często
jednak do obliczeń brali niewłaściwe ceny, skutkowało błędami w podaniu wartości towarów.
W dokumencie Wz prawidłowo określali odbiorcę, nazwę sprzedawanego towaru, jego
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przeznaczenie oraz poprawnie wyliczali wartość towaru. W kartotekach magazynowych
najczęściej prawidłowo były zapisywane rozchody i obliczone stany magazynowe.
Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac egzaminacyjnych zawierające stosunkowo
poprawne wykazy działań oraz sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane ze
sprzedażą towarów hurtowni.
Przykład 1 – wykaz działań

Przykład 2 – wykaz działań

Przykład 3 – potwierdzenie zamówienia
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Przykład 4 - potwierdzenie zamówienia

Przykład 5 - faktura VAT sprzedaż
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Przykład 6 - faktura VAT sprzedaż

Przykład 6 - faktura VAT sprzedaż
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Przykład 7 - - dowód księgowy WZ

Przykład 7 - karta magazynowa
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Przykład 8 - - karta magazynowa

Do najczęściej popełnianych przez zdających błędów należy zaliczyć:
− w wykazie działań:
⋅ brak działań: sporządzenia faktury, uzupełnienia kartoteki, ocena (sprawdzenia)
możliwości realizacji zamówienia,
− w potwierdzeniu zamówienia
⋅ brak niektórych elementów, jak np.: numeru, daty ( 4 maja 2012 r.), miejscowości,
− w fakturze VAT sprzedaż
⋅ brak niektórych informacji (np. numeru faktury, numerów NIP odbiorcy i dostawcy,
kwoty „razem do zapłaty),
⋅ zła data wystawienia faktury – spoza przedziału czasowego wynikającego z treści
zadania (od 30 kwietnia do 18 maja 2012 r.),
⋅ błędnie określana jednostka miary (zamiast mb są szt.),
⋅ nieprawidłowo naliczana marża, i wynikająca z tego zła cena sprzedaży netto
− w dokumencie Wz
⋅ brak określenia dostawcy PHH Dywanex,
⋅ niewłaściwa ilość wydanego towaru,
⋅ nieuwzględnianie zasady ewidencji w cenach zakupu netto (podawanie ceny
sprzedaży netto),
− w kartotekach magazynowych
⋅ brak numeru dowodu Wz lub numer niezgodny z założeniami, lub inny, niż przyjęty
w dowodzie Wz,
⋅ złe wartości w kolumnach „rozchód” i „stan” (np.: ujmowanie przyjęcia towaru
do magazynu jako rozchód lub wydania towaru jako przychód).
Ad 4.

Wykaz działań związanych z dostawą towarów od Przedsiębiorstwa Produkcji
Dywanów Kobierzec sp. z o.o. oraz sporządzone lub uzupełnione dokumenty
związane z dostawą towarów od producenta.

Większość zdających prawidłowo sporządziła wykaz działań oraz wypełniła dokumenty
związane z dostawą towarów od producenta (Pz, kartoteki magazynowe). Zdający na ogół
poprawnie określali rodzaj towarów, ich ilość oraz przeznaczenie do sprzedaży. Prawidłowo
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obliczali wartości przyjętych towarów, choć często się zdarzało, że do obliczeń brali
niewłaściwe ceny i w związku z tym otrzymywali złe wartości. Kartoteki magazynowe
w większości wypełniane były należycie.
Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac egzaminacyjnych zawierające stosunkowo
poprawne wykazy działań oraz sporządzone lub uzupełnione dokumenty związane ze dostawą
towarów od producenta
Przykład 1 - wykaz działań

Przykład 2 - wykaz działań

Przykład 3 - dowód księgowy Pz

Przykład 4 - dowód księgowy Pz
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Przykład 5 – kartoteka magazynowa

Do najczęściej popełnianych przez zdających błędów należy zaliczyć:
− w wykazie działań
⋅ brak istotnych działań takich jak np.: wystawienie dowodu księgowego Pz,
uzupełnienie kartoteki, przyjęcie towarów do magazynu,
⋅ podawanie czynności związanych z uzupełnieniem towarów w magazynie (np. analiza
popytu czy analiza zapasów, mimo iż w treści zadania było podane, że hurtownia już
otrzymała dostawę towaru wraz z fakturą),
− w dowodzie Pz
⋅ brak: numeru Pz, nazwy, odbiorcy PHH Dywanex
⋅ błędy w określeniu dostawcy i odbiorcy,
⋅ przyjęcie cen towarów niezgodnie z zasadą ewidencji wg cen zakupu netto, a przez to
błędnie wyliczone wartości towarów,
− w kartotekach magazynowych
⋅ brak numeru dowodu
⋅ numer dowodu niezgodny z założeniami lub inny niż przyjęty w dowodzie księgowym
Pz,
⋅ niewłaściwie podane ilości przychodów i stanów,
⋅ mylenie przychodu z rozchodem.
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Wykaz i ilość towarów, które należy zakupić na czerwiec 2012 r. na podstawie
analizy stanów magazynowych i informacji zawartych w Załączniku 5.
Zdający na ogół prawidłowo określali towary i ich ilości, jakie należało zakupić na czerwiec
2012 r. Poniżej przedstawione zostały fragmenty prac zawierające poprawnie sporządzone
wykazy.
Ad 5.

Przykład 1

Przykład 2

Najczęściej popełniane błędy:
− przepisanie w całości tabeli z Załącznika 5,
− brak lub niwłaściwa analiza aktualnych stanów magazynowych, sprzedaży i zapasu
minimalnego przy ustalaniu ilości towarów, które należy zakupić na czerwiec 2012 r.
Ad 6.

Wykaz narzędzi oddziaływania na klientów indywidualnych w Tychach
w ramach marketingu mix, wybranych na postawie wyników badań
marketingowych w Załączniku 6. (po 2 narzędzia dla każdego elementu
marketingu mix).

Tylko nieliczni zdający opierając się na wynikach badań marketingowych z Załącznika 6,
prawidłowo dobrali narzędzia marketingowe ukierunkowane na klientów indywidualnych.
Poniżej zamieszczone zostały fragmenty prac zawierające poprawnie opracowane
wykazy narzędzi marketingowych.
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Przykład 1

Przykład 2

Najczęściej popełniane przez zdających błędy to:
− dobór narzędzi marketingu mix nieukierunkowanych na klientów indywidualnych,
− dobór narzędzi nieadekwatnych do wyników badań marketingowych przedstawionych
w Załączniku 6,
− podanie jedynie narzędzi związanych z promocją, a nieuwzględnienie produktu,
dystrybucji i ceny.
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Ad 7.

Oferta handlowa dotycząca dywanów dziecięcych sporządzoną w języku obcym,
dla kontrahenta szwedzkiego.

Grupa zdających, którzy opracowali ofertę w języku obcym była niezbyt liczna.
Sporządzone przez nich oferty miały na ogół poprawną strukturę, choć zawierały błędy
językowe.
Poniżej został przedstawiony fragment pracy egzaminacyjnej zawierający stosunkowo
poprawnie przygotowaną ofertę. Pomimo występowania drobnych usterek językowych oferta
jest komunikatywna i zawiera istotne dla klienta informacje.
Przykład 1
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Duża grupa zdających w ogóle nie podjęło próby napisania oferty. Niektóre osoby
sporządziły dokument w języku polskim. Takie oferty nie podlegały ocenie.
Wśród zdających, którzy przygotowali ofertę w języku obcym, była duża grupa osób,
które stosowały zwroty nieodpowiednie dla potrzeb tego konkretnego dokumentu. Zdarzało
się, że oferty zawierały bardzo małe fragmenty zapisane w języku obcym np. dwa – trzy
zwroty.
Ad 8. Praca jako całość.
Większość prac była logicznie uporządkowana, czytelna i napisana językiem właściwym
dla zawodu technik handlowiec. Zdarzało się jednak prace
− z licznymi błędami merytorycznymi,
− chaotyczne, pokreślone, nieestetyczne.
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