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Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu 
Oznaczenie kwalifikacji: A.28 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 00 strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PRAKTYCZNA 

A.28-01-14.05 
Czas trwania egzaminu:120 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 
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Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj prace obejmuj ce organizacj  przebiegu procesu spedycyjno-transportowego, zwi zanego  
z przewozem adunku rodkami transportu drogowego z Malborka do Budapesztu (W gry), na podstawie 
zlecenia spedycyjnego, informacji dodatkowych oraz parametrów rodków transportu mo liwych do 
zastosowania podczas przewozu. Nadany do przewozu adunek zapakowany jest w kartony, z których 
uformowano paletowe jednostki  adunkowe. Dostawa realizowana jest w trybie Just In Time, przy 
normalnym i niewyd u onym czasie jazdy, regularnym i niedzielonym odpoczynku jednoosobowej za ogi 
pojazdu. 

Tabela 1. Zlecenie spedycyjne 
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Tabela 2. Informacje uzupe niaj ce  

Tabela 3. rodki transportu samochodowego firmy spedycyjno-transportowej 

rednia pr dko  techniczna pojazdu 60 km/godz. 

Obsada ka dego pojazdu jednoosobowa 

Czas za adunku 2 godziny 

Wspó czynnik wype nienia przestrzeni adunkowej nie mniejszy ni  0,5 

Numer listu przewozowego CMR  326/2014 

Numer faktury  235/2014 

Nazwa banku i nr rach. bank. firmy DAR-SPED KSbank: 10 1020 7684 2552 8657 0000 3322 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.  

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
uzupe niona karta organizacji przebiegu procesu spedycyjno-transportowego, 
uzupe niony harmonogram pracy kierowcy, 
wype niony mi dzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR, 
wype niona faktura za us ug . 

Karta organizacji przebiegu procesu spedycyjno-transportowego  

Liczba pj  w naczepie NS 34 ST  

Liczba pj  w nadbudowie  

Liczba pj  w przyczepie TPA 2/Z  

Wybór taboru do realizacji zlecenia  

Schemat rozmieszczenia adunku w taborze 
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Harmonogram pracy kierowcy  

Opis za adunku i roz adunku  
paletowych jednostek adunkowych 

 

Opis mocowania adunku 
w rodkach transportu 

 

Masowy wspó czynnik  
wykorzystania adowno ci 
w wybranym taborze 

 

Obj to ciowy wspó czynnik  
wykorzystania przestrzeni  
adunkowej w wybranym taborze 

 

Lp. Data Godziny Czynno  kierowcy 
Przejechane km 

Na odcinku Narastaj co 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.           

10.           

11.           

12.           
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Mi dzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR 
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Faktura za us ug  
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Miejsce na obliczenia – brudnopis 
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