Edukacja HALAMA

www.halama.edu.pl

Opracowanie: Piotr Halama

Zadania EDU TL

Zawód: technik logistyk
Symbol cyfrowy: 342[04]
Numer zadania: 5 wersja 3.0

Czas trwania egzaminu: 180 minut

ARKUSZ EGZAMINACYJNY
ETAP PRAKTYCZNY
EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
CZERWIEC 2013
Informacje dla zdającego:
1. Materiały

egzaminacyjne

obejmują:

ARKUSZ

EGZAMINACYNY

z

treścią

zadania

i dokumentacją, zeszyt ze stroną tytułową KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTĘ
OCENY.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny który otrzymałeś, zawiera 6 stron. Sprawdź, czy pozostałe
materiały egzaminacyjne są czytelne i nie zawierają błędnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak
stron lub inne usterki w materiałach egzaminacyjnych zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego etap praktyczny.
3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ:


wpisz swoją datę urodzenia,



wpisz swój numer PESEL.

4. Na KARCIE OCENY:


wpisz swoją datę urodzenia,



wpisz swój numer PESEL i zakoduj go,



wpisz odczytany z arkusza symbol cyfrowy zawodu,



zamaluj kratkę z numerem odpowiadającym numerowi zadania odczytanemu z arkusza.

5. Zapoznaj się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją załączoną do zadania, a następnie
przystąp do rozwiązywania zadania. Rozwiązanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac
określonych w treści zadania.
6. Zadanie rozwiązuj w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto. notatki,
pomocnicze obliczenia itp., jeżeli nie należą do pracy, obwiedź linią i oznacz słowem BRUDNOPIS.
Zapisy oznaczone BRUDNOPIS nie będą oceniane.
7. Po rozwiązaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij od
strony, na której jest miejsce do zapisania tytułu pracy. Wszystkie materiały, które załączasz do
pracy, opisz swoim numerem PESEL w prawym górnym rogu.
8. Na stronie tytułowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ wpisz liczbę stron swojej
pracy i liczbę sztuk załączonych materiałów.
9. Zeszyt

KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ

i

KARTĘ OCENY przekaż

nadzorującemu etap praktyczny.

Powodzenia!
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Zadanie egzaminacyjne

Centrum owocowo – warzywne „Żółty banan” Sp. z o. o. w dniu 09 maja 2013 r. otrzymało
zamówienie na dostarczenie bananów od następujących odbiorców:
- Hipermarket „BUM” – 8 palet,
- Supermarket „Jan Pomidorek” – 6048 kg
- Supermarket „Anna Pietrucha” – 480 kartonów.
Banany przewożone są do odbiorców z magazynu regionalnego w Obornikach.

Jednocześnie z realizacją zamówienia Centrum owocowo – warzywne „Żółty banan” Sp. z o. o.
zamierza dokonać przesunięcia międzymagazynowego 28512 kg bananów z magazynu centralnego
mieszczącego się na terenie Centrum do magazynu regionalnego.

Banany przewożone są do odbiorców w opakowaniach zbiorczych (kartonowych) kompletowanych
na paletach po 48 sztuk. Masa jednego kartonu wynosi 18 kg. Wszystkie przewozy będą realizowane
środkami transportu samochodowego. Podczas obliczania czasu przewozu należy uwzględnić wytyczne
normujące czas pracy kierowcy. Kierowca zobowiązany jest do przymusowej przerwy po 4,5 godzinach
ciągłej jazdy. Odpoczynek trwa 45 minut i może być rozłożony na dwie przerwy: 15 i 30 minut. Odległości
magazynu regionalnego i odbiorców od Centrum „Żółty banan” Sp. z o. o. przedstawia załącznik 1. Na
podstawie ofert przedstawionych przez przewoźników (załącznik 3) Centrum dokona wyboru trasy dowozu
bananów do magazynu regionalnego i odbiorców oraz wyboru przewoźnika biorąc pod uwagę dwa warunki:


najkorzystniejszą cenę (warunek podstawowy),



najkrótszy czas realizacji zamówienia.

Cena 1 kg bananów bez marży wynosi 4,50 zł. Centrum założyło 13% marżę na banany. „Żółty
banan” Sp. z o. o. jest podatnikiem podatku VAT – 23%.

Opracuj projekt realizacji czynności logistycznych Centrum owocowo - warzywnego „Żółty banan”
Sp. z o. o związanych z przemieszczeniem bananów do magazynu regionalnego i wyborem przewoźnika.
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Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikającej z treści zadania.
2. Założenia do opracowania projektu wynikające z treści zadania i załączników.
3. Obliczenie czasu przewozu dla odbiorców w poszczególnych wariantach.
4. Wypełnione zestawienie całkowitych czasów przewozu bananów przez poszczególne firmy
przewozowe w każdym z wariantów przewozu.
5. Obliczenie kosztu przewozu dla odbiorców w poszczególnych wariantach.
6. Wypełnione zestawienie całkowitych kosztów przewozu bananów przez poszczególne firmy
przewozowe w każdym z wariantów przewozu, w celu wyboru najtańszej firmy przewozowej
i wariantu przewozu.
7. Obliczenie wartości dostarczonych (sprzedanych) bananów do poszczególnych odbiorców.
8. Wypełnione dokumenty zamieszczone w Karcie pracy Egzaminacyjnej: dokument Mm (przesunięcie
międzymagazynowe), list przewozowy (należy wypełnić dla najtańszego przewoźnika) oraz fakturę
VAT (dokument należy wypełnić dla Hipermarketu „BUM”, datę wystawienia dokumentu należy
przyjąć datę egzaminu).

Do wykonania zadania wykorzystaj:
1. Odległości magazynu regionalnego i odbiorców od Hurtowni – Załącznik 1.
2. Dane identyfikacyjne Hurtowni „Żółty banan” Sp. z o. o. – Załącznik 2.
3. Oferty przewoźników – Załącznik 3.
4. Dane identyfikacyjne magazynu regionalnego i kontrahentów - Załącznik 4.
5. Warianty przewozu – Załącznik 5.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
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Załącznik 1
Odległości magazynu regionalnego i odbiorców od Centrum owocowo – warzywnego „Żółty
banan” Sp. z o. o.

Hipermarket „BUM”
35 km
Centrum owocowo warzywna
„Żółty banan”
Sp. z o. o.

20 km

330 km
20 km

Magazyn
regionalny

30 km

Supermarket
„Jan Pomidorek”

50 km

Supermarket „Anna Pietrucha”

Załącznik 2
Dane identyfikacyjne Centrum owocowo – warzywnego „Żółty banan” Sp. z o. o.
Centrum owocowo – warzywne „Żółty banan” Sp. z o. o.
ul. Bananowa 120
10 – 101 Olsztyn
NIP 763-821-48- 21
REGON 823 859 471
14 10204125 2422 5312 2939 1243
Ostatni numer wystawionego dokumentu WZ – 459/WZ/2013
Ostatni numer dokumentu Mm przekazującego – 856/2013
Ostatni numer dokumentu Mm przejmującego – 459/2013
Ostatni numer wystawionej faktury VAT – 456/FV/2013
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Załącznik 3
Oferty przewoźników (cenniki przewozu)
Przewoźnik

Cennik przewozu

1 – 3 palet: 1,10 zł/km
4 – 6 palet: 1,20 zł/km
7 – 8 palet: 1,30 zł/km
9 – 12 palet: 1,40 zł/km
powyżej 12 palet: 1,50 zł/km
Firma „TRANS - OWOC” Sp. o.o.
Średnia prędkość przewozu – 60 km/h.
Maksymalny czas dekonsolidacji w magazynie
regionalnym wynosi 40 minut.
Maksymalny czas wyładunku u każdego odbiorcy wynosi
0,5 godziny.
do 50 km 80 zł
do 100 km: stawka jak do 50 km + 1,80 zł za każdy
kilometr ponad 50 km
do 130 km: stawka jak do 50 km + 2,00 zł za każdy
kilometr ponad 50 km
pow. 130 km: stawka jak do 50 km + 2,20 zł za każdy
Firma „Szybki – Transport” Sp. z o. o.
kilometr ponad 50 km
Średnia prędkość przewozu – 60 km/h.
Maksymalny czas dekonsolidacji w magazynie
regionalnym wynosi 40 minut.
Maksymalny czas wyładunku u pierwszego odbiorcy
wynosi 25 minut
do 1000 kg 100 zł
od 1001 kg do 1200 kg 120 zł
od 1201 kg do 1400 kg 140 zł
od 1401 kg do 1500 kg 150 zł
pow. 1501 kg 200 zł
Firma „Transkilo2” Sp. o.o.
Średnia prędkość przewozu – 50 km/h.
Maksymalny czas dekonsolidacji w magazynie
regionalnym wynosi 40 minut.
Maksymalny czas wyładunku u odbiorcy wynosi 30 minut.
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Załącznik 4
Dane identyfikacyjne magazynu regionalnego i kontrahentów
Magazyn regionalny
Hurtowni „Żółty banan”

Hipermarket „BUM”

Odbiorcy
Supermarket
„Jan Pomidorek”

Supermarket
„Anna Pietrucha”

Ul. Ogórkowa 45

Ul. Warzywna 19

Ul. Marchewkowa 93

Ul. Owocowa 234

64 – 600 Oborniki
Tel/fax (61) 65 62 502

64 – 510 Wronki
NIP 742-484-17-21
Nr rachunku
bankowego:
25 1414 2840 7767
3644 2464
Tel/fax (67) 25 36 316

64 – 500 Szamotuły
NIP 709-535-71-68
Nr rachunku
bankowego:
23 2513 1791 4849
1000 7568
Tel/fax (61) 29 27 514

61 – 841 Poznań
NIP 713-521-57-61
Nr rachunku bankowego:
12 2446 4869 7140 4222
9340
Tel/fax (61) 828 44 22

Firma „TRANS - OWOC”
Sp. o.o.
Ul. Zimowa 14
64 – 980 Trzcianka
NIP 789-265-37-11
Nr rachunku bankowego:
30 3446 8120 5978 6878 1009
9200
Tel/fax (67) 215 25 00

Przewoźnicy
Firma „Szybki-Transport”
Sp. z o. o.
Ul. Letnia 2
64 – 980 Trzcianka
NIP 739-466-16-02
Nr rachunku bankowego:
30 6484 7290 1006 9695 5989
8993
Tel/fax (67) 212 18 44

Firma „Transkilo2” Sp. o.o.
Ul. Jesienna 75
64 – 920 Piła
NIP 790-169-20-94
Nr rachunku bankowego:
48 1221 3945 5899 8690 9500
7890
Tel/fax (67) 351 25 15

Załącznik 5
Warianty przewozu
Wariant 1
Przewóz jednym środkiem
transportu do magazynu
regionalnego, po
dekonsolidacji towaru, do
każdego odbiorcy osobnymi
środkami transportu

Wariant 2

Wariant 3

Przewóz jednym środkiem
transportu do magazynu
regionalnego, po
dekonsolidacji towaru, przewóz
jednym środkiem transportu do
odbiorców Supermarket „Anna
Pietrucha” i Supermarket „Jan
Pomidorek” oraz osobnym
środkiem transportu do
odbiorcy Hipermarket „BUM”

Przewóz jednym środkiem
transportu do magazynu
regionalnego, po
dekonsolidacji towaru, przewóz
jednym środkiem transportu do
odbiorców Hipermarket
„BUM” i Supermarket „Jan
Pomidorek” oraz osobnym
środkiem transportu do
odbiorcy Supermarket „Anna
Pietrucha”
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