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Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac zwi zanych z prze adunkiem oraz 
magazynowaniem towarów i adunków w portach i terminalach 

Oznaczenie kwalifikacji: A.34 
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.34-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 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. 
Elementem infrastruktury transportu kombinowanego, umo liwiaj cym zmian  rodka transportu, jest 

A. magazyn. 
B. port lotniczy. 
C. baza transportowa. 
D. terminal prze adunkowy. 

Zadanie 2. 
Elementem infrastruktury umo liwiaj cym czynno ci prze adunkowe z pojazdu do hali magazynu  
i odwrotnie jest  

A. brama wjazdowa. 
B. gniazdo magazynu. 
C. rega  magazynowy. 
D. rampa prze adunkowa. 

Zadanie 3. 
Do technicznego wyposa enia magazynów zalicza si  

A. parkingi i drogi wewn trzne. 
B. podjazdy i doki prze adunkowe. 
C. bocznice kolejowe i tory kolejowe. 
D. pomosty adunkowe i rampy ruchome. 

Zadanie 4. 
Technologia Rollende Landstrasse, czyli ruchoma droga, to przewóz 

A. kontenerów wielkich, zespo ami drogowymi. 
B. nadwozi wymiennych, wagonami kolejowymi. 
C. naczep siod owych, wagonami kieszeniowymi. 
D. pojazdów drogowych, wagonami niskopodwoziowymi. 
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Zadanie 5. 
Który rysunek przedstawia wózek podno nikowy r czny? 

Zadanie 6. 
Transport morski charakteryzuje si  

A. elastyczno ci  przewozu. 
B. szybko ci  dostaw towarów. 
C. mo liwo ci  dostawy do ka dego odbiorcy. 
D. niskimi kosztami przewozu na d u szych odleg o ciach. 

    

A. B. 

 
 

C. D. 
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Zadanie 7. 
Przedstawiony rysunek suwnicy i jej otoczenia wiadczy o prze adunku pomi dzy rodkami transportu 

 

A. morskiego i l dowego. 
B. kolejowego i wodnego. 
C. kolejowego i lotniczego. 
D. drogowego i kolejowego. 

Zadanie 8. 
Który znak nie nale y do grupy znaków manipulacyjnych? 

Zadanie 9. 
Kontener wielki serii ISO-1C, 20 stopowy, ma wymiary 

A. 2 991 x 2 438 x 2 438 mm 
B. 6 058 x 2 438 x 2 438 mm 
C. 9 125 x 2 438 x 2 438 mm 
D. 12 190 x 2 438 x 2 438 mm 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 10. 
Podstaw  systemu wymiarowego opakowa  transportowych jest 

A. paleta. 
B. wagon. 
C. gniazdo rega owe. 
D. naczepa samochodowa. 

Zadanie 11. 
Czynnikiem mechanicznym, uszkadzaj cym opakowanie w czasie transportu i sk adowania jest 

A. nacisk. 
B. wilgotno . 
C. o wietlenie. 
D. temperatura. 

Zadanie 12. 
Przedstawiony na rysunku znak informuje 

A. „nie pi trzy ”. 
B. „nie przewraca ”.  
C. „nie rzuca  z wysoko ci”. 
D. „nie chwyta  adunku bezpo rednio”. 

Zadanie 13. 
Przedsi biorstwo chce zorganizowa  przestrze  magazynow , na której sk adowane b d  maksymalnie 
32 palety oraz 22 beczki. Palety zajmuj  powierzchni  1 m²/szt. i nie mog  by  pi trzone. Beczki 
zajmuj  powierzchni  2 m²/szt. i mog  by  pi trzone do dwóch poziomów. Minimalna powierzchnia 
spe niaj ca powy sze wymagania wynosi 

A. 38 m² 
B. 54 m² 
C. 64 m² 
D. 76 m² 

Zadanie 14. 
Metod  wolnych miejsc sk adowania cechuje 

A. wi ksza przestrze  sk adowania. 
B. atwo  odszukania ka dego towaru. 
C. sta e miejsce sk adowania ka dego towaru. 
D. mo liwo  umieszczenia towaru w dowolnym miejscu. 

Strona 5 z 11



Pobrano ze strony www.techniklogistyk.com  
 

  

Zadanie 15. 
Który ze znaków graficznych informuje o produkcie toksycznym? 

Zadanie 16. 
Proces transportu wewn trznego obejmuj cy cztery etapy: podj cie, przewiezienie, od o enie i powrót 
bez adunku, to cykl 

A. mieszany. 
B. podstawowy. 
C. produkcyjny. 
D. kombinowany.  

Zadanie 17. 
Jedn  z metod „Cross-Dockingu” jest 

A. pobranie towaru z odleg ych rega ów magazynowych. 
B. sprawdzenie towaru na wej ciu do magazynu i od o eniu na rega y. 
C. g bsze sk adowanie towarów w magazynie, przy realizacji pó niejszych zamówie .  
D. zebranie towarów z wielu punktów w strefie buforowej, by móc dostarczy  je do jednego 

odbiorcy. 

Zadanie 18. 
Miejsce sk adowania w systemie WMS nale y okre la  w formacie: 

A. gniazdo paletowe, poziom, rega . 
B. rega , poziom, gniazdo paletowe.  
C. poziom, gniazdo paletowe, rega . 
D. rega , gniazdo paletowe, poziom. 

Zadanie 19. 
Torowy rodek transportu z dwuko owym podparciem górnym stosowany jest w magazynach 

A. otwartych. 
B. pó otwartych. 
C. niskiego sk adowania. 
D. wysokiego sk adowania. 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 20. 
Na planowanie zasobów dystrybucji towarów, si y roboczej, rodków transportu czy te  przestrzeni 
magazynowej, pozwala system 

A. TQM 
B. MPS I 
C. DSS II 
D. DRP II 

Zadanie 21. 
Kod QR b d cy no nikiem danych, pozwala na zapisanie informacji na etykiecie w systemie 

A. 1D 
B. 2D 
C. 3D 
D. 4D 

Zadanie 22. 
Sprawny przep yw informacji, produktów i us ug w a cuchu logistycznym jest mo liwy dzi ki 
zastosowaniu systemu 

A. SFC 
B. EDI 
C. BOM 
D. MRP I  

Zadanie 23. 
Najwy sz  efektywno  wspó pracy w a cuchach logistycznych zapewnia system oparty na unikalnej 
identyfikacji produktów, jednostek wysy kowych, lokalizacji i us ug. Jest to system 

A. JIT 
B. GS1 
C. URL 
D. CCD 

Zadanie 24. 
Numerem identyfikacyjnym, stosowanym do unikalnej identyfikacji jednostek transportowych, jest 

A. IZ 
B. GLN 
C. GTIN 
D. SSCC 
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Zadanie 25. 
Elektronicznym urz dzeniem do odczytu kodów kreskowych i przekszta cania ich na sygna y 
elektryczne, zrozumia ym dla urz dzenia komputerowego, jest 

A. skaner. 
B. aplikator. 
C. tag radiowy.  
D. antena czytnika. 

Zadanie 26. 
Do portu kontenerowego dostarczono adunek umieszczony na 88 paletach. Ile czasu zajmie roz adunek 
towaru, je eli do czynno ci manipulacyjnych u yto 4 wózków wid owych, a czas cyklu transportowego 
1 wózka wid owego wynosi 2 minuty? 

A. 11 minut. 
B. 22 minuty. 
C. 44 minuty. 
D. 88 minut. 

Zadanie 27. 
Ile czasu b dzie trwa  za adunek 30 palet, je eli czas podj cia palety wynosi 0,25 minuty, czas od o enia 
0,5 minuty, a czas przejazdu w jedn  stron  0,25 minuty. 

 

A. 30,0 minut. 
B. 37,5 minuty. 
C. 45,0 minuty. 
D. 45,5 minuty. 

Zadanie 28. 
Rozmieszczenie kontenerów na statku odbywa si  

A. zgodnie z sztauplanem. 
B. w kolejno ci roz adunku. 
C. od najci szych do najl ejszych. 
D. wed ug kolejno ci dostaw od nadawców. 
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Zadanie 29. 
Obj to  naczepy wynosi 100 m3, a obj to  w a ciwa adunku 4 m3/t. Ile wynosi wspó czynnik 
wype nienia przestrzeni adunkowej, je eli masa adunku wynosi 20 t? 

A. 0,4 
B. 0,5 
C. 0,6 
D. 0,8 

Zadanie 30. 
Ile wynosi wska nik wykorzystania adowno ci pojazdu, którego dopuszczalna masa ca kowita wynosi 
16 t, masa w asna pojazdu 4 t, a masa adunku 6 t? 

A. 0,4 
B. 0,5 
C. 0,6 
D. 1,0 

Zadanie 31. 
Przedstawiona odzie  ostrzegawcza z elementami odblaskowymi, wymagana jest 
w warunkach 

A. dobrej widoczno ci. 
B. ograniczonej widoczno ci. 
C. niskiej temperatury otoczenia.  
D. wysokiej temperatury otoczenia.  

Zadanie 32. 
Wymiary pola odk adczego dla palety EUR wynosz  

A. 800 x 1 200 mm 
B. 900 x 1 300 mm 
C. 1 000 x 1 400 mm 
D. 1 100 x 1 300 mm 

Zadanie 33. 
Wska , której czynno ci operator wózka wid owego nie powinien wykonywa . 

A. Opuszczania masztu po zatrzymaniu wózka. 
B. Wej cia pod podniesiony element wózka obci ony adunkiem. 
C. Przestrzegania dopuszczalnego ud wigu wózka okre lonego przez producenta. 
D. Umieszczania adunku z wy szej strony wzniesienia podczas transportu na pochy o ciach. 
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Zadanie 34. 
Pod poj ciem formu  handlowych rozumiemy 

A. regulacje prawne pomi dzy zleceniodawc , spedytorem i przewo nikiem. 
B. przepisy prawne wydawane i aktualizowane przez Ministerstwo Finansów.   
C. kodeks handlowy, reguluj cy formy i realizacj  umów mi dzy spedytorem i przewo nikiem. 
D. regu y, z których wynika podzia  kosztów, obowi zków i ryzyka dostawy towaru mi dzy 

stronami zawieraj cymi kontrakt. 

Zadanie 35. 
Jeden TEU jest jednostk  miary odpowiadaj c  powierzchni zajmowanej przez jeden kontener 

A. 20-stopowy. 
B. 30-stopowy. 
C. 40-stopowy. 
D. 45-stopowy. 

Zadanie 36. 
W kartonie mie ci si  20 butelek, a na palecie mie ci si  26 kartonów. Ile miejsc paletowych  
w magazynie nale y zarezerwowa  dla 3 120 butelek? 

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

Zadanie 37. 
Roz adunek 300 palet wymaga u ycia dwóch wózków wid owych, których koszty wynaj cia wraz z 
obs ug  wynosz :  

wózek A: 1,50 z /10 palet, kierowca A: 14,00 z /godz., 
wózek B: 2,00 z /10 palet, kierowca B: 20,00 z /godz. 

Jaki jest koszt roz adunku, je eli w czasie 1 godz. wózek A odbierze 100 palet, a wózek B 200 palet. 

A.   68,00 z  
B.   72,00 z  
C.   89,00 z  
D. 120,00 z  
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Zadanie 38. 
Firma spedycyjna zleci a obs ug  adunku w porcie kontenerowym i za adunek na statek. adunkiem 
jest drobnica zjednostkowana w postaci 11 palet o cznej masie 11 t. Jaki jest koszt us ugi obejmuj cej 
roz adunek z wagonów kolejowych, konsolidacj  w kontenerze oraz za adunek na statek. 

A. 254,00 USD 
B. 256,00 USD 
C. 260,00 USD 
D. 280,00 USD 

Zadanie 39. 
Sk adowanie kontenera na terminalu kontenerowym jest wolne od op at przez pierwsze 10 dni.  
Po 10-dniach nalicza si  stawk  10,00 USD za dzie , a po 15-dniach op ata ta wzrasta o 50%. Jaki jest 
koszt sk adowania kontenera na terminalu przez 16 dni? 

A. 55,00 USD 
B. 60,00 USD 
C. 65,00 USD 
D. 75,00 USD 

Zadanie 40. 
Na podstawie danych z tabeli ustal, ile czasu zajmie pracownikom u o enie 10 kartonów na jednej 
palecie 

 

A. 1 minut . 
B. 2 minuty. 
C. 5 minut. 
D. 25 minut. 

Wykonywane czynno ci Stawki  

Prze adunek rodek transportu l dowego - magazyn 8,00 USD/t 

Rozmieszczenie adunku w kontenerze 10,00 USD/t 

Prze adunek po redni kontenerów plac sk adowy - burta statku 56,00 USD/20’ kontener 

Strona 11 z 11




