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Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie transportu 
Oznaczenie kwalifikacji: A.28 
Wersja arkusza: X 

* 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  PISEMNA 

A.28-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie 1. 
Gestia transportowa to 

A. zobowi zanie przewo nika do pokrycia strat, zwi zanych z transportem. 
B. gest dobrej woli wobec kontrahenta i zobowi zanie zap aty za transport. 
C. obowi zek sprzedaj cego polegaj cy na formowaniu i magazynowaniu towaru. 
D. obowi zek zorganizowania transportu towaru oraz pokrycia jego kosztów zapisany w umowie. 

Zadanie 2. 
Osoba, która organizuje przewóz adunków na zlecenie osoby prawnej lub fizycznej i wykonuje 
niezb dne czynno ci dodatkowe, wynikaj ce ze specyfiki zlecenia, to 

A. spedytor. 
B. za adowca. 
C. agent celny. 
D. przewo nik. 

Zadanie 3. 
Przedsi biorstwo, które wykonuje przewozy adunków w kontenerach, stosuje technologi  

A. bimodaln . 
B. uniwersaln . 
C. zunifikowan . 
D. specjalizowan . 

Zadanie 4. 
Wska  prawid ow  kolejno  realizacji podstawowych czynno ci spedycyjnych. 

A. Kontrola ilo ciowa i jako ciowa, doradztwo, przemieszczanie, roz adunek, rozliczenie 
nale no ci. 

B. Kontrola ilo ciowa i jako ciowa, przemieszczanie, doradztwo, rozliczenie nale no ci, 
roz adunek. 

C. Doradztwo, przemieszczanie, kontrola ilo ciowa i jako ciowa, sporz dzenie dokumentacji, 
etap ko cowy. 

D. Doradztwo, kontrola ilo ciowa i jako ciowa, za adunek, przemieszczanie, roz adunek, 
rozliczenie nale no ci.  

Zadanie 5. 
Ch odniczy rodek transportu, umo liwiaj cy przewóz adunku w temperaturze od –20°C do +12°C,  
to nadwozie oznaczone  

A. FRC 
B. CTA 
C. CRB 
D. RNA 
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Zadanie 6. 
Rysunek przedstawia wagon 

A. talbot. 
B. k onicowy. 
C. platformowy. 
D. samowy adowczy. 

Zadanie 7. 
Przewozy adunków pojazdem samochodowym, zarejestrowanym za granic  lub przez przedsi biorc  
zagranicznego, mi dzy miejscami po o onymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okre la si  jako 

A. kabota owe. 
B. okazjonalne. 
C. intermodalne. 
D. kombinowane. 

Zadanie 8. 
Zasady przewozu ywno ci opisane s  w Umowie o mi dzynarodowych przewozach szybko psuj cych 
si  artyku ów ywno ciowych i o specjalnych rodkach transportu przeznaczonych do tych przewozów. 
Umowa ta jest oznaczona skrótem 

A. ATP 
B. ADR 
C. ADN 
D. AGN 

Zadanie 9. 
Ile wynosi wska nik wykorzystania adowno ci, je eli dopuszczalna masa ca kowita pojazdu wynosi  
16 t, masa w asna pojazdu 4 t, a masa adunku 6 t? 

A. 0,4 
B. 0,5 
C. 0,6 
D. 0,7 

Zadanie 10. 
Rysunek przedstawia transport szynowo-drogowy z u yciem wagonów 

A. bimodalnych. 
B. ko yskowych. 
C. kieszeniowych. 
D. platformowych. 
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Zadanie 11. 
Pakietowa jednostka adunkowa mo e by  uformowana z 

A. rur z wykorzystaniem klamer, jarzm i pasów. 
B. sypkiego adunku umieszczonego w workach. 
C. kartonów u o onych na palecie owini tych foli . 
D. beczek ustawionych na palecie, zamocowanych pasami. 

Zadanie 12. 
Zwielokrotnionym adunkiem jednostkowym, sformowanym na palecie p askiej lub skrzyniowej  
o pojemno ci nieprzekraczaj cej 1m³ i maksymalnej masie brutto 1 000 kg,  jest  

A. jednostka paletowa. 
B. jednostka pakietowa. 
C. adunek spakietyzowany. 
D. adunek skonteneryzowany. 

Zadanie 13. 
Na palecie EURO u o ono 4 warstwy zgrzewek z butelkami. Butelki s  pakowane w zgrzewki po  
6 sztuk. Wymiary zgrzewki wynosz  400 x 200 mm. Ile butelek zawiera paletowa jednostka adunkowa? 

A. 240 sztuk. 
B. 260 sztuk. 
C. 280 sztuk. 
D. 288 sztuk. 

Zadanie 14. 
rodek transportu oznaczony poni szym znakiem informuje o przewozie  

A. gazów palnych. 
B. cieczy zapalnych. 
C. gazów niepalnych. 
D. materia ów wybuchowych. 

Zadanie 15. 
Czynno ci zwi zane z prze adunkiem pionowym s  realizowane w systemie 

A. ro-la. 
B. lo-lo. 
C. bimodalnym. 
D. ruchomej drogi. 
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Zadanie 16. 
Czynno ci adunkowe, zgodnie z ustaw  o prawie przewozowym, nale  do obowi zków 

A. nadawcy. 
B. kierowcy. 
C. spedytora. 
D. przewo nika. 

Zadanie 17. 
Maty antypo lizgowe stosowane podczas przewozu adunków s u  do 

A. zabezpieczenia pod ogi przed zniszczeniem. 
B. zwi kszania si y docisku adunku do pod ogi. 
C. zwi kszenia si y tarcia pomi dzy adunkiem i pod og . 
D. zmniejszenia si y tarcia pomi dzy adunkiem i pod og . 

Zadanie 18. 
W Polsce dopuszczalna d ugo  zespo u z o onego z pojazdu silnikowego i przyczepy wynosi 

A. 18,00 m 
B. 18,75 m 
C. 22,00 m 
D. 25,25 m 

Zadanie 19. 
Przegl d konserwacyjny, urz dze  s u cych do przemieszczania kontenerów przy pracach 
prze adunkowych, musi by  wykonywany co 

A. 10 dni. 
B. 30 dni. 
C. 40 dni. 
D. 60 dni. 

Art. 38. 1. Nadawca sk ada przewo nikowi na przesy k  towarow  list przewozowy, a je eli przy danym rodzaju 
przewozu jest to powszechnie przyj te, w inny sposób dostarcza informacji niezb dnych do prawid owego  
wykonania przewozu. 

Art. 42. 1. Przewo nik mo e odmówi  przyj cia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie 
niedostateczne albo niemaj cych wymaganego opakowania. 

2. Przewo nik mo e uzale ni  przyj cie do przewozu rzeczy, których opakowanie nie odpowiada warunkom 
okre lonym w art. 41 lub ze ladami uszkodzenia, od zamieszczenia przez nadawc  w li cie przewozowym  
odpowiedniego o wiadczenia o stanie przesy ki. 

Art. 43. 1. 25) Je eli umowa lub przepis szczególny nie stanowi  inaczej, czynno ci adunkowe nale  odpowied-
nio do obowi zków nadawcy lub odbiorcy. 

2. 26) Nadawca, odbiorca lub inny podmiot wykonuj cy czynno ci adunkowe jest obowi zany wykona  je  
w sposób zapewniaj cy przewóz przesy ki towarowej zgodnie z przepisami ruchu drogowego i przepisami  
o drogach publicznych, a w szczególno ci niepowoduj cy zagro enia bezpiecze stwa ruchu drogowego,  
przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdów lub przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi. 
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Zadanie 20. 
Wska nik gotowo ci technicznej  pozwala okre li , w jakim stopniu 

A. tabor ci arowy by  technicznie sprawny i gotowy do wykonania przewozu. 
B. tabor ci arowy by  wykorzystany do realizacji przewozów na wyznaczonej trasie.  
C. samochód ci arowy mia  wykorzystany przebieg i adowno  na wyznaczonej trasie. 
D. samochód ci arowy mia  wykonany przebieg w stosunku do masy przewiezionego adunku.  

Zadanie 21. 
Nominalna, maksymalna wielko  wyra ona w kilogramach lub tonach, dla której zaprojektowano 
urz dzenie transportu bliskiego i dla której producent zapewnia prawid ow  prac , to 

A. ud wig. 
B. rozpi to . 
C. pr dko  podnoszenia. 
D. wysoko  podnoszenia. 

Zadanie 22. 
Dokumentem stwierdzaj cy przybycie statku trampowego do portu za adunku lub wy adunku, oraz jego 
gotowo  do wykonania czynno ci prze adunkowych jest  

A. list MAWB. 
B. nota gotowo ci. 
C. umowa czarterowa. 
D. manifest adunkowy. 

Zadanie 23. 
Dowodem zawarcia umowy przewozu adunku jest 

A. oferta z o ona przez przewo nika. 
B. list przewozowy potwierdzony przez przewo nika. 
C. umowa pisemna zawarta w formie aktu notarialnego. 
D. nota bukingowa z pe nym zestawieniem nadanych towarów. 

Zadanie 24. 
Regu a Incoterms EXW-Ex Works zobowi zuje sprzedaj cego do 

A. dostarczenia towaru do dyspozycji kupuj cego na granicy. 
B. pokrycia kosztów odprawy celnej i odpowiedzialno ci za towar. 
C. postawienia towaru do dyspozycji kupuj cego w punkcie wydania. 
D. dostarczenia towarów we wskazane miejsce w kraju odbiorcy towaru.  
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Zadanie 25. 
Opakowanie przeznaczone do zabezpieczenia materia ów niebezpiecznych, zaliczanych do pierwszej 
grupy pakowania, oznaczane jest liter  

A. X 
B. Y 
C. Z 
D. W 

Zadanie 26. 
Podmioty prowadz ce obrót towarowy z innymi pa stwami cz onkowskimi Unii Europejskiej maj  
obowi zek przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach za pomoc  deklaracji 

A. RID 
B. RICO 
C. VIATOLL 
D. INTRASTAT 

Zadanie 27. 
Zakres czynno ci zleconych spedytorowi przez nadawc  adunku do wykonania w celu przygotowania 
przesy ki i zorganizowania jej transportu zapisany jest w  

A. umowie spedycji. 
B. ofercie spedycyjnej. 
C. li cie przewozowym. 
D. zapytaniu ofertowym. 

Zadanie 28. 
Odpowiedzialno  za przewo ników i innych podwykonawców ci y na spedytorze w my l 
postanowie  przepisów 

A. kodeksu celnego. 
B. kodeksu cywilnego. 
C. prawa o ruchu drogowego. 
D. prawa spó ek handlowych. 
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Zadanie 29. 
Czasowy wywóz towarów krajowych poza polski obszar celny, w celu poddania ich procesom obróbki 
oraz dopuszczenia produktów, powsta ych w wyniku tych procesów do obrotu, z ca kowitym lub 
cz ciowym zwolnieniem od c a, to procedura 

A. systemu zawiesze . 
B. wywozu zarobkowego. 
C. uszlachetniania biernego. 
D. uszlachetniania czynnego. 

Zadanie 30. 
Formularz SAD jest dokumentem  

A. ubezpieczenia towaru krajowego. 
B. zawarcia transakcji kupna lub sprzeda y towaru obj tego badaniami fitosanitarnymi. 
C. statystycznym w celu zg oszenia do odprawy towarów z/do krajów nienale cych do UE. 
D. potwierdzenia dostawy adunku z Polski do odbiorcy maj cego siedzib  w kraju 

cz onkowskim UE. 

Zadanie 31. 
Wysoko  rocznej sk adki ubezpieczeniowej dla przewo nika wynosi 50 000 z . Jaki b dzie koszt 
sk adki op aconej za pó  roku, je eli wynosi ona 54% sk adki rocznej? 

A. 25 500 z  
B. 26 000 z  
C. 26 500 z  
D. 27 000 z  

Zadanie 32. 
Okre lona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowi ca górn  granic  odpowiedzialno ci zak adu 
ubezpiecze  z tytu u umowy ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej, to 

A. suma gwarancyjna. 
B. suma ubezpieczenia. 
C. franszyza warunkowa. 
D. regres ubezpieczeniowy. 
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Zadanie 33. 
Przedstawionym dokumentem jest  

A. zezwolenie zagraniczne. 
B. krajowy list przewozowy. 
C. mi dzynarodowy list przewozowy. 
D. zezwolenie na przewóz ponadgabarytowy. 

Zadanie 34. 
Dokumentem potwierdzaj cym kwalifikacje do podj cia dzia alno ci gospodarczej, w zakresie 
mi dzynarodowego zarobkowego transportu drogowego, jest 

A. licencja. 
B. koncesja. 
C. zezwolenie zagraniczne.  
D. certyfikat kompetencji zawodowych. 

Zadanie 35. 
Do czasu pracy kierowcy nie wlicza si  

A. nadzoru oraz pomocy osobom wsiadaj cym i wysiadaj cym. 
B. czasu dy uru, je eli podczas dy uru kierowca nie wykonywa  pracy. 
C. za adowywania i roz adowywania oraz nadzoru nad za adunkiem i wy adunkiem. 
D. innych prac podejmowanych w celu wykonania zadania s u bowego lub zapewnienia 

bezpiecze stwa. 
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Zadanie 36. 
Rysunek przedstawia dokument, który powinien posiada
kierowca wykonuj cy przewóz pojazdem drogowym  
o adowno ci powy ej 3,5 t w transporcie drogowym. Jest to 

A. karta pracy kierowcy. 
B. wydruk z tachografu cyfrowego. 
C. wykresówka tachografu analogowego. 
D. karta kierowcy tachografu cyfrowego. 

Zadanie 37. 
Ile maksymalnie kilometrów przejedzie kierowca przy normalnym czasie jazdy, mi dzy kolejnymi 
odpoczynkami dziennymi, je eli rednia pr dko  pojazdu wynosi 80 km/godz. 

A. 700 km 
B. 720 km 
C. 800 km 
D. 880 km 

Zadanie 38. 
W przypadku za ogi dwuosobowej czas kierowcy siedz cego obok kieruj cego jest czasem 

A. dyspozycji. 
B. innej pracy.  
C. prowadzenia. 
D. odpoczynku dobowego. 

Zadanie 39. 
Ka da transportowa jednostka logistyczna musi mie  przydzielony w asny seryjny numer 
identyfikacyjny. Jest to 

A. GLN 
B. GTIN 
C. SSCC 
D. RFID 

Zadanie 40. 
Etykieta logistyczna s u y do 

A. oznaczenia miejsc mocowania adunku. 
B. oznaczenia transportowych znaków manipulacyjnych. 
C. oznaczenia adunku niebezpiecznego na czas transportu.  
D. identyfikacji adunku w ró nych punktach procesu transportowego. 
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