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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

W zawodzie technik usług pocztowych i finansowych wyodrębniono jedną kwalifikację:

2.2.

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

EKA.08

Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczoekspedycyjnych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji EKA.08. Świadczenie usług
pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych:
− przyjmowania, doręczania i wydawania przesyłek pocztowych;
− prowadzenia promocji i aktywnej sprzedaży towarów i usług świadczonych przez operatora pocztowego;
− realizowania obrotu przekazowego, gotówkowego i bezgotówkowego;
− realizowania usług bankowych;
− wykonywania zadań rozdzielczych;
− wykonywania zadań ekspedycyjnych.
2.3.

Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik usług pocztowych i finansowych jest
realizowane w szkole policealnej o okresie nauczania 1 roku.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja
EKA.08. Świadczenie usług pocztowych i finansowych oraz wykonywanie zadań
rozdzielczo-ekspedycyjnych
3.1. Część pisemna egzaminu
Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji
3.1.1 EKA.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
2) wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
środowiska
środowiska
Przykładowe zadanie 1.
Która instytucja, podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sprawuje nadzór nad warunkami higieny środowiska
oraz higieny pracy w zakładach pracy?
A.
B.
C.
D.

Państwowa Inspekcja Pracy.
Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Państwowa Inspekcja Handlowa.
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) identyfikuje odpowiedzialność pracodawcy w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy

Przykładowe zadanie 2.
Kto w zakładzie pracy odpowiada za stan bezpieczeństwa i higieny pracy?
A.
B.
C.
D.

Pracodawca.
Kierownik działu BHP.
Kierownik działu produkcji.
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.2 EKA.08.2. Podstawy organizacji usług pocztowych i finansowych
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.2. Podstawy organizacji usług pocztowych i finansowych.
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) ustala okres przechowywania dokumentacji
2) sporządza i przechowuje dokumenty w związku
z wykonywaną pracą
Przykładowe zadanie 3.
W którym roku najwcześniej może zostać przekazana do likwidacji dokumentacja oznaczona kategorią B5 wytworzona
w 2015 roku?
A.
B.
C.
D.

2019
2020
2021
2022

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.2. Podstawy organizacji usług pocztowych i finansowych.
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
8) stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony informacji
niejawnych, tajemnicy komunikowania się, tajemnicy
pocztowej i tajemnicy służbowej, w tym tajemnicy
bankowej

Uczeń (zdający):
2) realizuje obowiązki służbowe z zachowaniem tajemnicy
komunikowania, tajemnicy pocztowej i tajemnicy
służbowej, w tym bankowej

Przykładowe zadanie 4.
Tajemnica pocztowa nie obejmuje
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

informacji przekazywanych w przesyłkach.
informacji dotyczących realizacji przekazów pocztowych.
zasad świadczenia usług powszechnych zawartych w regulaminie.
danych dotyczących podmiotów korzystających z usług pocztowych.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.3 EKA.08.3. Świadczenie usług pocztowych
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.3. Świadczenie usług pocztowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) stosuje przepisy prawa krajowego i międzynarodowego
2) określa rodzaje usług w obrocie krajowym
dotyczące operatorów pocztowych i podmiotów
i zagranicznym świadczonych przez operatorów
świadczących usługi kurierskie:
pocztowych i podmioty świadczące usługi kurierskie
b) charakteryzuje przepisy pocztowe i celne dotyczące
operatorów pocztowych i podmiotów świadczących
usługi kurierskie
Przykładowe zadanie 5.
W ramach powszechnych usług pocztowych przyjmowane, przemieszczane i doręczanie w obrocie krajowym są paczki o
maksymalnej masie do
A.
B.
C.
D.

2 kg
5 kg
10 kg
20 kg

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.3. Świadczenie usług pocztowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) przestrzega ogólnych warunków nadawania przesyłek
3) przyjmuje zlecenia na usługi w obrocie krajowym
i zagranicznym w oparciu o regulaminy i cenniki
świadczenia usług pocztowych, w tym kurierskich
Przykładowe zadanie 6.
Jaka może być maksymalna waga paczki doręczanej do siedziby adresata, która jest nadawana z wykorzystaniem
zamieszczonej nalepki adresowej?
A. 5 kg
B. 10 kg
C. 20 kg
D. 30 kg

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.3. Świadczenie usług pocztowych
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
4) realizuje usługi w obrocie krajowym i zagranicznym
w oparciu o dokumenty związane ze świadczeniem
usług pocztowych, w tym kurierskich
Przykładowe zadanie 7.
Klient korzystający z zamieszczonego blankietu wysyła
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) sporządza dokumenty związane z zawieraniem umów
na usługi pocztowe, w tym kurierskie, w obrocie
krajowym i zagranicznym

list polecony w obrocie zagranicznym.
list polecony w obrocie krajowym.
kartkę pocztową.
paczkę+

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.3. Świadczenie usług pocztowych
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
7) wykorzystuje programy komputerowe stosowane przez
operatorów pocztowych i podmioty świadczące usługi
kurierskie
Przykładowe zadanie 8.

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) obsługuje oprogramowanie komputerowe do udzielania
informacji o świadczonych usługach pocztowych, w tym
kurierskich

Z której aplikacji korzysta pracownik urzędu pocztowego udzielając informacji klientowi o przesyłce?
A.
B.
C.
D.

E-monitoring.
E-nadawca.
Envelo.
E-info.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.4 EKA.08.4. Realizowanie obrotu towarowego
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.4. Realizowanie obrotu towarowego
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
2) sporządza dokumenty związane z obrotem towarowym

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje dokumentów związanych z obrotem
towarowym

Przykładowe zadanie 9.
Na podstawie którego dokumentu magazynowego, pracownik urzędu pocztowego przyjmuje towar z magazynu Poczty
Polskiej S.A.?
A.
B.
C.
D.

WZ
PZ
RW
ZW

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.4. Realizowanie obrotu towarowego
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
3) stosuje zasady przyjmowania, magazynowania
i wydawania towarów:
a) charakteryzuje zasady odbioru towarów
Przykładowe zadanie 10.

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
5) dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego towarów

Pracownik placówki pocztowej wykonując czynności wskazane w filmie
A.
B.
C.
D.

dokonuje odbioru ilościowego i jakościowego.
ustala poziom zapasu towaru.
sporządza dowód sprzedaży.
składa zamówienie.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.4. Realizowanie obrotu towarowego
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
4) stosuje różne formy promocji sprzedaży towarów:
a) charakteryzuje strategie promocji

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia narzędzia promocji stosowane podczas obsługi
klienta

Przykładowe zadanie 11.
Z której techniki korzysta pracownik urzędu pocztowego proponując klientowi przesyłkę o wyższej cenie np. priorytetową
zamiast ekonomicznej?
A.
B.
C.
D.

Perswazji.
Up-selling.
Manipulacji.
Cross-sellingu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.4. Realizowanie obrotu towarowego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)
rozróżnia
rodzaje,
etapy
i zasady inwentaryzacji
5) stosuje zasady przeprowadzania inwentaryzacji
Przykładowe zadanie 12.
Której metody nie stosuje się w celu przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Poczty Polskiej S.A. na ostatni dzień roku
obrotowego?
A.
B.
C.
D.

Spisu z natury.
Potwierdzenia sald.
Weryfikacji dokumentów.
Pośredniej uproszczonej.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.5 EKA.08.5. Realizowanie usług finansowych
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.5. Realizowanie usług finansowych
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
2) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych

Przykładowe zadanie 13.
Która forma zaliczana jest do rozliczeń gotówkowych?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje formy rozliczeń gotówkowych
i bezgotówkowych

Weksel.
Wpłata gotówkowa.
Polecenie przelewu.
Czek rozrachunkowy.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.5. Realizowanie usług finansowych
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
2) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
6) stosuje druki do wybranych form rozliczeń pieniężnych

Przykładowe zadanie 14.
Który blankiet jest dedykowany do wpłaty gotówkowej z tytułu zobowiązania podatkowego na konto Urzędu
Skarbowego?

B.

A.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.5. Realizowanie usług finansowych
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) prowadzi obrót przekazowy, gotówkowy i bezgotówkowy 3) oblicza należności za usługi finansowe
Przykładowe zadanie 15.
Na podstawie zamieszczonego fragmentu Cennika opłat za przekazy pocztowe w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie
krajowym i zagranicznym oblicz, jaką kwotę musi przekazać pracownikowi urzędu pocztowego klient nadający przekaz
zagraniczny w wysokości 1000 zł, bez usług dodatkowych?

A.
23,00 zł
B.
33,00 zł
C. 1023,00 zł
D. 1033,00 zł
Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.6 EKA.08.6. Opracowanie przesyłek
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.6. Opracowanie przesyłek
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
2) stosuje zasady dotyczące opracowywania przesyłek
pocztowych, w tym kurierskich, w systemie
automatycznym i ręcznym (przyjmowania,
przechowywania, sortowania, wydawania adresatom)

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) grupuje przesyłki według strumieni

Przykładowe zadanie 16.
Przesyłki kurierskie Pocztex opracowywane są w strumieniu
A.
B.
C.
D.

paletowym.
listowym w grupie priorytet.
paczkowym w grupie priorytet.
paczkowym w grupie kurierskie.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.6. Opracowanie przesyłek
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje dokumentów ekspedycyjnych
4) sporządza dokumenty dotyczące opracowywania
odsyłek
Przykładowe zadanie 17.
Przedstawiony dokument w procesie opracowania przesyłek służy do

A.
B.
C.
D.

rejestracji przesyłek podlegających rozliczeniu.
ewidencjonowania przychodu i rozchodu przesyłek i przedmiotow ładunku.
ewidencjonowania wszystkich przedmiotów ładunku, które podlegają transportowaniu.
określenia rodzaju sporządzanych, otrzymywanych i przekazywanych do transportu przedmiotów ładunku.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.6. Opracowanie przesyłek
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
5) analizuje wskaźniki jakości świadczonych usług
pocztowych, w tym kurierskich

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) wskazuje źródła prawa wskaźników jakości
świadczonych usług pocztowych, w tym kurierskich,
w obrocie krajowym i zagranicznym

Przykładowe zadanie 18.
Który akt prawny określa przedstawione wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych?
Wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym
Rodziaj przesyłek

Czas przebiegu
przesyłek pocztowych

Wskaźnik czasu
przebiegu przesyłek
pocztowych

D+1

82%

D+2
D+3

90%
94%

Przesyłki listowe niebędące przesyłkami
listowymi najszybszej kategorii

D+3
D+5

85%
97%

Paczki pocztowe najszybszej kategorii

D+1

80%

Paczki pocztowe niebędące paczkami
pocztowymi najszybszej kategorii

D+3

90%

Przesyłki listowe najszybszej kategorii

A.
B.
C.
D.

Ustawa Prawo pocztowe.
Regulamin świadczenia usług powszechnych.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi pocztowej.
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w spraw warunków wykonywania usług powszechnych
przez operatora wyznaczonego.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.7 EKA.08.7. Ekspediowanie i przewóz przesyłek
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.7. Ekspediowanie i przewóz przesyłek
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) stosuje procedury dotyczące logistyki pocztowej,
ekspediowania i przewozu przesyłek w obrocie
krajowym i zagranicznym

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) korzysta z instrukcji technologicznej w zakresie logistyki
pocztowej, rozdziału, ekspediowania i przewozu
przesyłek

Przykładowe zadanie 19.
Które oznaczenie zamieszcza się na odsyłce z kartą, zawierającej próżne opakowania zbiorcze?
A.
B.
C.
D.

G
O
LBKEK
LBKPR

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.7. Ekspediowanie i przewóz przesyłek
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
2) sporządza dokumentację dotyczącą ekspediowania
i przewozu przesyłek pocztowych, w tym kurierskich

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) sporządza dokumenty ekspedycyjne: wykaz ładunku,
kartę odsyłkową, chorągiewki adresowe i kartki
wiązankowe oraz sumariusz

Przykładowe zadanie 20.
Umieszczone ręcznie na kartce adresowej wiązanki listowej oznaczenie „X” oznacza, że wiązanka zawiera przesyłki
listowe
A.
B.
C.
D.

priorytetowe.
ekonomiczne.
opłacone e-Znaczkiem.
niedostatecznie opłacone.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.7. Ekspediowanie i przewóz przesyłek
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
2) sporządza dokumentację dotyczącą ekspediowania
i przewozu przesyłek pocztowych, w tym kurierskich

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) sporządza dokumenty ekspedycyjne: wykaz ładunku,
kartę odsyłkową, chorągiewki adresowe i kartki
wiązankowe oraz sumariusz

Przykładowe zadanie 21.
Którą kartkę adresową pracownik sortowni dołączy do wiązanki listowej zwierającej przesyłki polecone priorytetowe?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.7. Ekspediowanie i przewóz przesyłek
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) kieruje ładunki pocztowe

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) posługuje się przepisami prawa dotyczącymi przewozów
poczty

Przykładowe zadanie 22.
Który dokument zawiera informacje dotyczące kierowania przesyłek, przekazywanych w poszczególnych odsyłkach
i ładunkach?
A.
B.
C.
D.

Zegar wiązań.
Plan wymiany.
Plan kierowania.
Tabelkę kursową.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.8 EKA.08.8. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.8. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje i stosuje środki językowe umożliwiające
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
realizację czynności zawodowych w zakresie:
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
b) urządzeń techniki biurowej i materiałów koniecznych
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych),
do realizacji czynności zawodowych
umożliwiającym realizację czynności zawodowych
w zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
Przykładowe zadanie 23.
Wyposażeniem imiennym przydzielonym pracownikowi urzędu pocztowego jest
A.
B.
C.
D.

Printer.
Calculator.
Date stamp.
Company stamp.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.8. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego
nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne
w języku obcym nowożytnym, w zakresie
umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
czynności zawodowych (np. rozmowy,wiadomości,
komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe,
prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej
odmianie języka
Przykładowe zadanie 24.
Określ, którego pytania lub zwrotu grzecznościowego użył klient zwracając się do pracownika urzędu pocztowego
„I would like to buy a post stamp”.
A.
B.
C.
D.

Poproszę kopertę.
Ile kosztuje znaczek pocztowy?
Chciałbym kupić znaczek pocztowy.
Gdzie się znajduje skrzynka pocztowa?

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.9 EKA.08.9. Kompetencje personalne i zawodowe
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.9. Kompetencje personalne i zawodowe
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako
sposobów radzenia sobie ze stresem

Przykładowe zadanie 25.
Osoba posiadająca i wyrażająca własne zdanie oraz emocje i postawy nie naruszając praw innych osób jest
A.
B.
C.
D.

asertywna.
agresywna.
egoistyczna.
egocentryczna.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.9. Kompetencje personalne i zawodowe
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) stosuje aktywne metody słuchania

Przykładowe zadanie 26.
Jak nazywa się technikę aktywnego słuchania polegającą na powtórzeniu tego co powiedziała druga osoba w nieco inny
sposób?
A.
B.
C.
D.

Parafraza.
Klaryfikacja.
Potakiwanie.
Odzwierciedlenie.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.10 EKA.08.10. Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.10. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) przygotowuje zadania zespołu do realizacji

Przykładowe zadanie 27.
Który styl kierowania stosuje osoba, która sama podejmuje decyzje, oznajmia je i wymaga ich wykonania?
A.
B.
C.
D.

Autorytarny.
Perswazyjny.
Partycypacyjny.
Demokratyczny.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.10. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) rozdziela zadania według umiejętności i kompetencji
członków zespołu

Przykładowe zadanie 28.
Które działania nie należą do podstawowych zadań wykonywanych przez kierownika?
A.
B.
C.
D.

Przydzielanie zadań podwładnym.
Przekazywanie nabytych doświadczeń.
Wykonywanie zadań przydzielonych podwładnym.
Pośredniczenie między zespołem, a kierownictwem wyższego szczebla.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.2. Część praktyczna egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji EKA.08 jest przeprowadzana według modelu d i trwa 120 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Do Urzędu Pocztowego Buk zgłosiło się trzech klientów w celu skorzystania z usług. Wypełnij druki operatora
pocztowego oraz sporządź dokumenty właściwe do realizacji zamawianych przez klientów usług. Następnie
sporządź dokumentację związaną z wyekspediowaniem przesyłek.
Potrzebne druki, formularze i cenniki znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. Na stanowisku egzaminacyjnym
masz do dyspozycji datownik, poduszkę do tuszu, podkładkę gumową oraz kalkulator.
W miejscach, w których wymagany jest podpis pracownika, wpisz swój numer PESEL.
Klient 1.
Pan Karol Nowak ma do wysłania trzy listy. Przesyłka z zawartością książek ma być rejestrowana i mieć
pierwszeństwo w opracowaniu i doręczeniu. Za przesyłkę do adresata w Wielkiej Brytanii nadawca chce uiścić
najniższą opłatę, a przesyłka z korespondencją ma być przekazana drogą lotniczą. Oblicz opłatę pocztową dla
poszczególnych przesyłek. Do przyjęcia listu poleconego wykorzystaj zamieszczoną nalepkę „R””.
Informacje dotyczące przesyłek
Przesyłka 1

Przesyłka 2

Przesyłka 3

Dane nadawcy

Karol Nowak
ul. Dworcowa 5
64-320 Buk

Dane adresata

Antoni Walas
ul. Wiosenna 2
10-258 Olsztyn

Mr. Walter Brown
49 Featherstone Street
London EC1V 85Y
Wielka Brytania

John Brown
1500 E MAIN AVE STR 101
22162-1010 Springfield VA
USA

Waga

0,980 kg

1,140 kg

0,250 kg

Wymiary

wysokość 20 mm,
długość 300 mm,
szerokość 230 mm

wysokość 40 mm,
długość 250 mm,
szerokość 130 mm

wysokość 10 mm,
długość 150 mm,
szerokość 90 mm

Zawartość

Książki

Foldery reklamowe

Korespondencja
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Cennik usług powszechnych w obrocie krajowym i zagranicznym
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Nalepka „R”
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Klient 2.
Pan Antoni Król prowadzący sprzedaż wysyłkową wyrobów z drewna chce nadać przesyłkę, którą adresat
odbierze w urzędzie pocztowym. Adresat ma uiścić kwotę pobrania w wysokości wartości przesyłki, która będzie
przekazana na adres nadawcy. Ze względu na podatność na uszkodzenia przesyłanej zawartości nadawca uiści
dodatkową opłatę za jej szczególne traktowanie w czasie transportu. Chce również otrzymać zwrotną informację,
kto odebrał przesyłkę.
Informacje dotyczące nadawcy, adresata i przesyłki
Dane nadawcy

Dane adresata

Dane urzędu pocztowego

Informacje dotyczące
przesyłki

Antoni Król
ul. Poznańska 4
64-320 Buk

Piotr Bury
ul. Staszica 20
26-300 Opoczno

Urząd Pocztowy Opoczno 1
ul. Piotrowska 23
26-300 Opoczno

Zawartość: drewniana komoda
wartość: 850 zł
waga: 18 kg
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Cennik opłat za świadczenie niepowszechnej usługi pocztowej Paczka+ w obrocie krajowym dla klientów
bez zawartej pisemnej umowy

Klient 3.
Pani Iwona Pol chce dokonać wpłaty w wysokości 500 zł. na konto biura podróży tytułem zaliczki za wczasy.
Klientce nie zależy na szybkim zaksięgowaniu należności na koncie Zleceniodawcy.
Informacje dotyczące wpłaty gotówkowej
Wpłacający
Iwona Pol
ul. Lipowa 7
64-320 Buk

Zleceniobiorca
Biuro Podróży Wakacje
ul. Warszawska 2/4
61-128 Poznań
nr konta: 26 1234 2345 3456 4567 5678 6789
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Cennik opłat za usługi finansowe w Poczcie Polskiej S.A. w obrocie krajowym

Przyjęte od klientów przesyłki oraz wskazane w „Zestawieniu przejętych przesyłek przez Urząd Pocztowy Buk”
należy odprawić pierwszą odprawą wychodzącą zgodnie z planem wymiany.
Zestawienie przyjętych przesyłek przez Urząd Pocztowy Buk
Lp.
1

Nazwa usługi

Ilość

Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością priorytetowa, waga 1,2 kg, wartość 700 zł.,
nr 00259007799837659812, adresat Jolanta Kowal ul. Pocztowa 3/1, 21-150 Kock
Paczka+ waga 17 kg, nr 00259007733389778743
adresat Tomasz Kos ul. Górska 2, 43-370 Szczyrk
Paczka pocztowa priorytetowa, waga 7 kg, wartość 900 zł,
nr 00259007733878934579, adresat Paulina Ryś ul. Krucza 7, 22-600 Tomaszów
Paczka pocztowa ekonomiczna, waga 5 kg, wartość 600 zł,
nr 00259007733878934567, adresat Piotr Kres ul. Medyczna 9, 09-400 Płock

1

5

Przesyłki listowe polecone priorytetowe

49

6

Przesyłki listowe polecone ekonomiczne

52

7

Przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe

42

8

Przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne

35

2
3
4

Dane dotyczące jednostek pocztowych
Informacje dotyczące placówki
pocztowej
Informacje dotyczące Wydziału
Ekspedycyjno-Rozdzielczego

Urząd Pocztowy Buk
ul. Dworcowa 10
64-320 Buk
Wydział Ekspedycyjno-Rozdzielczy Komorniki
ul. Polna 120,
60-900 Komorniki

26

1
1
1

Zasady opracowania ładunku
Zasady odprawiania
ładunku

1. Wiązanki zawierające przesyłki listowe nierejestrowane priorytetowe należy
odprawiać w kasetach.

2. Wiązanki zawierające przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne należy
odprawiać w kasetach.

3. Wiązanki zawierające przesyłki listowe rejestrowane priorytetowe należy
odprawiać w workach.

4. Wiązanki zawierające przesyłki listowe rejestrowane priorytetowe należy
odprawiać w workach.

5. Przesyłki listowe wartościowe należy odprawić razem z przesyłkami listowymi
poleconymi.

6. Paczki pocztowe, paczki+ i przesyłki kurierskie należy odprawić jako osobne
przedmioty ładunku ewidencjonując w wykazie ładunku.

7. Odprawiane przesyłki listowe polecone i przesyłki listowe wartościowe należy
zaewidencjonować w karcie odsyłkowej.

Plan wymiany poczty dla Urzędu Pocztowego Buk
Nadchodzące
przyjazd z
7:35

WER
60-900 Komorniki

dla

ładunek

odsyłka stała

KPS nr

UP Buk
64-320 Buk

Z

L, P

2/783

ładunek

odsyłka stała

KPS nr

Z

PPR, LPR,
LBKPR

2/788

Z

L, P

2/797

Wysyłane
odjazd
15:20
18:25

z

dla

UP Buk
64-320 Buk
UP Buk
64-320 Buk

WER
60-900 Komorniki
WER
60-900 Komorniki

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
− Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej oraz Opłata pocztowa za przesyłki,
− Nalepka adresowa na przesyłkę Paczka+ i Potwierdzenie odbioru,
− Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa,
− Karta odsyłkowa,
− Wykaz ładunku,
− Kartki adresowe wiązanek listowych.
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Potwierdzenie nadania przesyłki poleconej

Opłata pocztowa za przesyłki
Przesyłka 1

Przesyłka 2

Opłata
pocztowa

28

Przesyłka 3

Nalepka adresowa na przesyłkę Paczka+

Potwierdzenie odbioru

29

Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa

Karta odsyłkowa.

30

Wykaz ładunku

Kartki adresowe wiązanek listowych
Kartka adresowa wiązanki listowej 1

Kartka adresowa wiązanki listowej 2
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
4) dobiera wyposażenie stanowiska pracy z uwzględnieniem
z obowiązującymi wymaganiami ergonomii,
zasad ergonomii i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.2. Podstawy organizacji usług pocztowych i finansowych
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
7) stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
danych osobowych

Uczeń (zdający):
4) przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami rzetelności,
celowości, adekwatności oraz czasowości

8) stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony 1) sporządza dokumenty z zachowaniem zasad ochrony
informacji niejawnych, tajemnicy
informacji
komunikowania się, tajemnicy pocztowej i
tajemnicy służbowej, w tym tajemnicy
bankowej

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.3. Świadczenie usług pocztowych
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) stosuje przepisy prawa krajowego
4) stosuje przepisy prawa dotyczące warunków korzystania
z powszechnych i umownych usług pocztowych, dotyczące
i międzynarodowego dotyczące
operatorów pocztowych i podmiotów świadczących usługi
operatorów pocztowych i podmiotów
kurierskie
świadczących usługi kurierskie:
a) charakteryzuje przepisy prawa
dotyczące warunków korzystania
z powszechnych i umownych usług
pocztowych, dotyczące operatorów
pocztowych i podmiotów świadczących
usługi kurierskie
2) charakteryzuje usługi pocztowe, w tym
kurierskie

3) dobiera rodzaje usług pocztowych, w tym kurierskich, do
potrzeb klienta
6) dobiera usługi komplementarne do potrzeb klienta

3) przyjmuje zlecenia na usługi w obrocie
krajowym i zagranicznym w oparciu
o regulaminy i cenniki świadczenia usług
pocztowych, w tym kurierskich

4) przestrzega ogólnych warunków nadawania przesyłek
5) oblicza opłatę za zlecone usługi pocztowe, w tym kurierskie,
w obrocie krajowym i zagranicznym
7) wykonuje czynności operacyjne związane realizacją usług od
momentu przyjęcia zlecenia
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4) realizuje usługi w obrocie krajowym
i zagranicznym w oparciu o dokumenty
związane ze świadczeniem usług
pocztowych, w tym kurierskich

1) sporządza dokumenty nadawcze i oddawcze
z uwzględnieniem rodzaju klienta: indywidualnego
i masowego
2) sporządza dokumenty związane z zawieraniem umów
na usługi pocztowe, w tym kurierskie, w obrocie krajowym
i zagranicznym

8) stosuje urządzenia techniczne
na stanowisku obsługi klienta:
a) stosuje urządzenia specjalistyczne do
przyjmowania przesyłek pocztowych,
w tym kurierskich

1) opisuje zastosowanie specjalistycznych urządzeń
technicznych do świadczenia usług pocztowych, w tym
kurierskich

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.5. Realizowanie usług finansowych
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) stosuje przepisy prawa dotyczące usług
finansowych

1) posługuje się terminologią z zakresu usług finansowych
3) wykorzystuje przepisy prawa w sprawie warunków
korzystania z usług finansowych

2) stosuje różne formy rozliczeń pieniężnych

3) przyjmuje wpłaty i należności w formie gotówkowej
4) przyjmuje należności w formie bezgotówkowej
z wykorzystaniem terminala płatniczego
6) stosuje druki do wybranych form rozliczeń pieniężnych

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.6. Opracowywanie przesyłek
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) stosuje procedury dotyczące opracowywania 2) wykorzystuje instrukcje technologiczne operatora

przesyłek

dotyczące opracowywania przesyłek

2) stosuje zasady dotyczące opracowywania

2) stosuje zasady dotyczące przygotowania odsyłek
3) sortuje przesyłki według przyjętych zasad
4) grupuje przesyłki według strumieni

3) przestrzega zasad bezpieczeństwa

2) określa terminy odprawy odsyłek

4) sporządza dokumenty dotyczące

2) rozpoznaje zasady ewidencjonowania odsyłek
w dokumentach ekspedycyjnych
3) sporządza wykaz ładunku, kartę odsyłkową, sumariusz,
kartę specjalną, chorągiewki adresowe

przesyłek pocztowych, w tym kurierskich,
w systemie automatycznym i ręcznym
(przyjmowania, przechowywania,
sortowania, wydawania adresatom)
i terminów ekspediowania odsyłek
oraz terminowości przebiegu przesyłek
opracowywania odsyłek

Jednostka efektów kształcenia:
EKA.08.7. Ekspediowanie i przewóz przesyłek
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):
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1) stosuje procedury dotyczące logistyki
pocztowej, ekspediowania i przewozu
przesyłek w obrocie krajowym i
zagranicznym

1) określa zasady wymiany poczty z różnymi rodzajami
kursów pocztowych

2) sporządza dokumentację dotyczącą
ekspediowania i przewozu przesyłek
pocztowych, w tym kurierskich

2) stosuje zasady rejestracji przesyłek w dokumentach
ekspedycyjnych
3) sporządza dokumenty ekspedycyjne: wykaz ładunku, kartę
odsyłkową, chorągiewki adresowe i kartki wiązankowe
oraz sumariusz

3) kieruje ładunki pocztowe

5) posługuje się planem wymiany poczty

4) stosuje zasady logistyki pocztowej i wymiany 1) stosuje instrukcje technologiczne dotyczące ekspediowania
poczty:
i przewozu poczty
a) charakteryzuje zasady komunikacji
3) interpretuje plan wymiany poczty i tabelkę kursową
pocztowej

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji EKA.08 Świadczenie usług pocztowych i finansowych
orz wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych mogą dotyczyć, np.:
− przyjcia paczki pocztowej w obrocie zagranicznym;
−

przyjęcia przesyłki kurierskiej w obrocie krajowym lub zagranicznym;

−

ewidencji towarów w placówce pocztowej;

−

sporządzenia chorągiewki adresowej;

−

sporządzenia dokumentów magazynowych.
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