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Nazwa kwalifikacji: Zarz dzanie rodkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych 
Oznaczenie kwalifikacji: A.31 
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.31-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 

U
k

ad
 g

ra
fic

zn
y 

©
 C

K
E 

20
13

 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie 1. 
Przy przewozie foteli biurowych z Lublina do Berlina, rodkiem transportu kolejowego, nale y 
stosowa  przepisy konwencji 

A. ADR 
B. CMR 
C. SMGS 
D. COTIF 

Zadanie 2. 
Zgodnie z Ustaw  o transporcie drogowym licencj  na wykonywanie transportu drogowego towarów na 
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej udziela 

Fragment Ustawy o transporcie drogowym 

A. wójt. 
B. starosta. 
C. prezydent miasta. 
D. G ówny Inspektor Transportu Drogowego. 

Zadanie 3. 
Który z dokumentów uprawnia do wykonywania przewozów pomi dzy krajami Unii Europejskiej? 

A. Zezwolenie dwustronne. 
B. Wypis z licencji ogólnej. 
C. Zezwolenie jednostronne. 
D. Wypis z licencji wspólnotowej. 

Art. 7. 1. Udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofni cie licencji nast puje w drodze decyzji  
administracyjnej. 
2. Organem w a ciwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofni cia licencji w zakresie 
transportu drogowego jest: 
1) w krajowym transporcie drogowym — starosta w a ciwy dla siedziby przedsi biorcy, z zastrze eniem pkt. 2; 
2) w przewozach taksówkowych: 
a) na obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt. 1 — wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 
b) na obszar, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt. 2 — wójt, burmistrz lub prezydent miasta w a ciwy dla siedziby 
     lub miejsca zamieszkania przedsi biorcy, 
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Zadanie 4. 
Formu a handlowa FOB wed ug INCOTERMS 2010 ma zastosowanie przy transakcjach handlowych 
wykonywanych z zastosowaniem rodków transportu 

A. morskiego. 
B. drogowego. 
C. morskiego i lotniczego. 
D. kolejowego i ródl dowego. 

Zadanie 5. 
Wed ug formu y handlowej INCOTERMS 2010 DAT (DELIVERED AT TERMINAL) towar uwa a si  
za dostarczony, gdy sprzedawca udost pni go 

A. do dyspozycji, w swoim magazynie. 
B. w okre lonym porcie macierzystym. 
C. przewo nikowi, w terminalu nadawcy. 
D. w terminalu, wyznaczonym przez odbiorc . 

Zadanie 6. 
Przewóz sprz tu elektronicznego w kontenerach transportem morskim w okre lonych odst pach czasu  
i wyznaczonymi trasami, nazywa si  przewozem 

A. regularnym. 
B. trampowym. 
C. czarterowym. 
D. okazjonalnym. 

Zadanie 7. 
Transport w gla z Wroc awia do Gda ska, bark  zarejestrowan  pod niemieck  bander , to przewóz 

A. tranzytowy.  
B. kabota owy. 
C. zunifikowany. 
D. specjalizowany. 

Zadanie 8. 
Nadwozie samochodowe typu cysterna zaliczane jest do nadwozi 

A. typu furgon. 
B. k onicowych. 
C. uniwersalnych. 
D. specjalizowanych. 
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Zadanie 9. 
Za adunek oraz zabezpieczenie adunku na rodku transportu to czynno ci 

A. wykonawcze. 
B. organizacyjne. 
C. administracyjne. 
D. przemieszczania. 

Zadanie 10. 
Na rysunku przedstawiono elementy 

A. procesu adunkowego. 
B. systemu przewozowego. 
C. procesu transportowego. 
D. systemu za adunkowego. 

Zadanie 11. 
Przedsi biorstwo ma zaplanowa   przewóz wyrobów plastikowych na odleg o  360 km ze redni  
pr dko ci  60 km/h. Czas za adunku trwa jedn  godzin , a roz adunku 30 minut. Wska  najkrótszy czas 
potrzebny do realizacji procesu transportowego z uwzgl dnieniem norm czasu pracy kierowcy. 

A. 7 godzin 15 minut. 
B. 7 godzin 45 minut. 
C. 8 godzin 15 minut. 
D. 8 godzin 45 minut. 

Zadanie 12. 
Zgodnie z Umow  AETR  dobowy czas prowadzenia pojazdu mo e by  wyd u ony dwa razy w ci gu  
6 dobowych okresów prowadzenia maksymalnie do  

A. 9 godzin. 
B. 10 godzin. 
C. 11 godzin. 
D. 12 godzin. 

Zadanie 13. 
Na rysunku przedstawiono przyk ad kodu kreskowego 

A. EAN-8 
B. UPC-E 
C. UPC-A 
D. EAN-12 
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Zadanie14. 
W kodzie EAN-13 trzecia grupa cyfr oznacza numer 

A. kraju. 
B. systemu. 
C. jednostki koduj cej. 
D. indywidualny towaru. 

Zadanie 15. 
Rysunek przedstawia 

A. etykiet  logistyczn . 
B. etykiet  wewn trzn . 
C. potwierdzenie odbioru. 
D. potwierdzenie wydania. 

Zadanie 16. 
Nadawca towaru okre li  osiem wymaga , jakie maj  by  spe nione przy przewozie sprz tu AGD. 
Przedsi biorstwo transportowe, które przyj o to zlecenie nie dotrzyma o czterech warunków. W jakim 
stopniu zosta y spe nione wymagania stawiane przez klienta? 

A. 40% 
B. 50% 
C. 70% 
D. 80% 

Zadanie 17. 
Czynnikiem ekonomicznym wp ywaj cym na ilo , rodzaj i zakres wiadczonych us ug transportowych 
jest 

A. rodzaj materia ów. 
B. popyt i poda  na rynku. 
C. struktura organizacyjna. 
D. motywacja pracowników. 

Zadanie 18. 
Pisemna umowa na podstawie której odbywa si  przewóz adunków w egludze nieregularnej, to 

A. czarter. 
B. kwit sternika. 
C. nota gotowo ci. 
D. nota bukingowa. 
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Zadanie 19. 
Na rysunku przedstawiono list przewozowy stosowany w transporcie 

A. morskim. 
B. drogowym. 
C. kolejowym. 
D. ródl dowym. 

Zadanie 20. 
Do przewozu adunku w transporcie morskim stosowany jest list 

A. Bill of Lading. 
B. Master Air Waybil. 
C. FIATA Warehause Receipt. 
D. FIATA Forwarding Instruction. 

Zadanie 21. 
Je eli za ka d  jednostk  pracy przewozowej stawka jednostkowa wzrasta wraz ze wzrostem 
wiadczonej us ugi przewozowej, to do obliczenia warto ci tej us ugi, stosowana jest stawka 

A. sta a. 
B. mieszana. 
C. degresywna. 
D. progresywna. 
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Zadanie 22. 
Ile wyniesie op ata za przewóz na trasie 650 km, je eli cena przewozu do 300 km wynosi 500 z ,  
a stawka za ka dy kilometr ponad 300 km wynosi 2 z ? 

A.    700 z  
B. 1 000 z  
C. 1 200 z  
D. 1 300 z  

Zadanie 23. 
Cena us ugi transportowej wynosi 500 z . Przedsi biorstwo transportowe udziela rabatu w wysoko ci 
10%. Jaki b dzie koszt za zrealizowan  us ug ? 

A. 400 z  
B. 450 z  
C. 475 z  
D. 550 z  

Zadanie 24. 
Op ata podstawowa za przewóz nawozów wynosi 2 400,00 z , a wspó czynnik koryguj cy 0,8. Jaki jest 
koszt przewozu adunku? 

A. 1 900 z  
B. 1 920 z  
C. 2 200 z  
D. 2 270 z  

Zadanie 25. 
D ugo  pojazdu cz onowego realizuj cego przewozy na terenie Polski nie mo e przekracza  

A. 12,00 m 
B. 13,50 m 
C. 16,50 m 
D. 18,95 m 
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Zadanie 26. 
Przy przewozie pojazdem drogowym o szeroko ci 2,55 m, ca kowita szeroko  pojazdu z adunkiem, 
nie mo e przekracza   

Fragment Ustawy Prawo o ruchu drogowym 

A. 2,75 m 
B. 3,00 m 
C. 3,23 m 
D. 3,55 m 

Zadanie 27. 
Rysunek przedstawia przewóz z zastosowaniem modelu 

6. adunek wystaj cy poza p aszczyzny obrysu pojazdu mo e by  na nim umieszczony tylko przy zachowaniu  
nast puj cych warunków: 

1) adunek wystaj cy poza boczne p aszczyzny obrysu pojazdu mo e by  umieszczony tylko w taki sposób, aby 
ca kowita szeroko  pojazdu z adunkiem nie przekracza a 2,55 m, a przy szeroko ci pojazdu 2,55 m nie  
przekracza a 3 m, jednak pod warunkiem umieszenia adunku tak, aby z jednej strony nie wystawa  na odleg o  
wi ksz  ni  23 cm, 

2) adunek nie mo e wystawa  z ty u pojazdu na odleg o  wi ksz  ni  2 m od tylnej p aszczyzny obrysu pojazdu 
lub zespo u pojazdów; w przypadku przyczepy k onicowej odleg o  t  liczy si  od osi przyczepy, 

3) adunek nie mo e wystawa  z przodu pojazdu na odleg o  wi ksz  ni  0,5 m od przedniej p aszczyzny obrysu 
i wi kszej ni  1,5 m od siedzenia dla kieruj cego. 

7. Przy przewozie drewna d ugiego dopuszcza si  wystawanie adunku z ty u za przyczep  k onicow  na  
odleg o  nie wi ksz  ni  5 m. 

A. sztafetowego. 
B. obwodowego. 
C. wahad owego. 
D. promienistego. 
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Zadanie 28. 
Rysunek przedstawia system prze adunku 

Zadanie 29. 
Przewóz naczepy samochodowej wagonem kieszeniowym  realizowany jest systemem  

A. Modalohr. 
B. „na barana”. 
C. Cargobeamer. 
D. „ruchomej drogi”. 

Zadanie 30. 
Skrót UTI oznacza 

A. Uniwersalny System  adunkowy. 
B. Intermodalny System Transportowy. 
C. Intermodaln  Jednostk  adunkow . 
D. Multimodaln  Jednostk  Przewozow . 

Zadanie 31. 
Do prze adunku kontenera 40-stopowego z naczepy na statek nale y u y  

A. urawia. 
B. d wignika. 
C. wózka wid owego. 
D. przeno nika rolkowego. 

Zadanie 32. 
Urz dzenie przedstawione na rysunku to 

A. uraw. 
B. suwnica. 
C. d wignik. 
D. uk adnica. 

A. ro-ro. 
B. poziomego. 
C. pionowego. 
D. bimodalnego. 
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Zadanie 33. 
Rysunek przedstawia 

Zadanie 34. 
Do za adunku paletowych jednostek adunkowych na naczep  nale y zastosowa  

A. suwnice. 
B. d wigniki. 
C. przeci garki. 
D. wózki wid owe. 

Zadanie 35. 
Do przewozu 30 palet z cementem w workach nale y u y  wagonu 

A. krytego. 
B. w glarki. 
C. platformy. 
D. specjalnego. 

Zadanie 36. 
Czas poprawnej pracy rodka transportu do uszkodzenia lub przebieg, po jakim uszkodzenie nast puje, 
nazywane jest 

A. trwa o ci . 
B. zawodno ci . 
C. uszkodzeniem. 
D. obs ugiwaniem. 

A. owijark . 
B. obrotnic . 
C. podno nik.  
D. paletyzator. 

 

Strona 10 z 11



Pobrano ze strony www.techniklogistyk.com  
 

  

Zadanie 37. 
Stan licznika samochodu dostawczego wynosi 317 000 km. Dok adna kontrola uk adu hamulcowego, 
zgodnie ze wskazaniami producenta, powinna by  wykonywana co 50 000 km. Okre l, ile kilometrów 
mo e przejecha  pojazd do czasu nast pnej kontroli uk adu hamulcowego. 

A. 23 000 km 
B. 28 000 km 
C. 33 000 km 
D. 43 000 km 

Zadanie 38. 
Po pozytywnym przej ciu bada  Urz du Dozoru Technicznego, u ytkownik wózka otrzymuje 

A. certyfikat jako ci. 
B. certyfikat pochodzenia. 
C. ksi g  kontroli urz dzenia. 
D. ksi g  rewizyjn  urz dzenia technicznego. 

Zadanie 39. 
Rysunek przedstawia fragment 

A. ksi ki konserwacji wózka wid owego. 
B. wykazu przegl dów wózka unosz cego. 
C. dziennika utrzymania wózka wid owego. 
D. dziennika konserwacji wózka unosz cego. 

Zadanie 40. 
Firma transportowa wynaj a 2 podno niki na 4 dni i ponios a koszt w wysoko ci 1 600 z . Ile wynios a 
op ata za 1 dzie  u ytkowania jednego podno nika? 

A. 200 z  
B. 400 z  
C. 600 z  
D. 800 z  

Data 
Lista przeprowadzonych 

czynno ci 

Stan  
licznika 
[mth] 

Opinia o stanie 
technicznym 

Data  
nast pnego 
przegl du 

Podpis i piecz  
konserwatora 
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