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Zadanie 1.   

Wśród ofert przewoźników znajdź wolny pojazd, którym może zostać zrealizowany przewóz ładunku 

mrożonego, nieodpornego na warunki atmosferyczne, o masie 22 ton z Merksem (Belgia) do Łodzi (Polska)  

i wskaż numer zlecenia odpowiedniego do realizacji przewozu. 

A. Zlecenie 1. 

B. Zlecenie 2. 

C. Zlecenie 3. 

D. Zlecenia 4. 

Zadanie 2.  

Wartość netto nadanego ładunku wynosi 15 900,00 zł, stawka podatku VAT, którym jest on objęty, to 5%. 

Jaką kwotę wynagrodzenia powinien wpisać spedytor do umowy spedycji za zrealizowane czynności, jeśli 

jego wynagrodzenie netto wynosi 15% wartości brutto nadanego ładunku?  

A.      795,00 zł 

B.   2 385,00 zł 

C.   2 504,25 zł 

D. 16 695,00 zł 

Zlecenie 
Oferty przewoźników 

Rodzaj zlecenia Miejsce załadunku Miejsce rozładunku Pojazd 

1 Wolny ładunek 
Belgia 

Merksem 
Polska 

All 
30 t 

niskopodwoziowy 

2 Wolny pojazd 
Belgia 

Merksem 
Polska 

Wyszków 
24 t 

izoterma 

3 Wolny pojazd 
Belgia 

Merksem 
Polska 
Łódź 

22 t 
chłodnia 

4 Wolny pojazd 
Belgia 

Merksem 
Polska 

Zamość 
24 t 

izoterma 
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Zadanie 3.    

Której informacji brakuje w przedstawionym fragmencie umowy przewozu? 

A. Stawki podatku VAT. 

B. Danych zleceniobiorcy. 

C. Wysokości wynagrodzenia. 

D. Terminu płatności za usługę. 

Zadanie 4.  

Który układ pism przedstawia rysunek?  

A. Chiński. 

B. Azjatycki. 

C. Europejski. 

D. Amerykański. 

Umowa przewozu 
 
Zawarta dnia 01.09.2016 r. w Warszawie pomiędzy FHU Promyk ul. Słoneczna 10, Warszawa zwanym dalej  
Zleceniodawcą  

§ 1 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przewozu 33 paletowych jednostek ładunkowych z napojami. 

§ 2 
Przewóz ładunku nastąpi w terminie 10 dni od daty podpisania niniejszej umowy.  

§ 3 
Dostawa towaru nastąpi jednorazowo do magazynu Odbiorcy: Hurtownia XY Poznań, ul. Kwiatowa 9.  

§ 4 
Zleceniodawca za wykonanie przewozu otrzyma wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł netto (VAT 23%). 

§ 5 
Koszt transportu wyrobów obciąża Zleceniodawcę. 

§ 6 
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od daty złożenia zatwierdzonego rachunku. 

zwrot rozpoczynający 

nadawca 

miejscowość, data 

znaki powoławcze 

adresat 

treść pisma drugi akapit 

pierwszy akapit 

trzeci akapit 

zwrot zakończeniowy 
podpis 

załączniki 
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Zadanie 5.  

Chcąc dokonać oceny potencjału przedsiębiorstwa, określić jego szanse i zagrożenia, słabe oraz mocne 

strony, jak również oceny zdolności do wykorzystania szans pojawiających się na rynku usług spedycyjno-

transportowym, należy przeprowadzić 

A. analizę SWOT. 

B. analizę PARETO. 

C. badanie statystyczne. 

D. badanie satysfakcji klientów. 

Zadanie 6.  

 

Przedstawionym dokumentem jest 

A. oferta. 

B. zamówienie. 

C. umowa o dostawę. 

D. specyfikacja wysyłkowa. 

Zadanie 7.   

Procedura przewozu towaru wyprodukowanego w Polsce do pośrednika w Turcji, a następnie, po 

przepakowaniu, wysyłka tego samego towaru do nabywcy w Rosji, nazywana jest  

A. importem. 

B. eksportem. 

C. kabotażem. 

D. reeksportem. 
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Zadanie 8.  

Dokumentem sporządzanym w sytuacji, gdy przyjęcie towaru lub odbiór usługi są dokonywane komisyjnie,  

a także w przypadku niezgodności realizacji dostawy co do ilości i jakości, jest 

A. reklamacja. 

B. protokół odbioru. 

C. pismo przewodnie. 

D. specyfikacja wysyłkowa. 

Zadanie 9.  

Która formuła INCOTERMS 2010 oznacza obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia towaru i pokrycia 

jego kosztów przez sprzedającego? 

A. CIF 

B. CFR 

C. FOB 

D. DAP 

Zadanie 10.  

Która formuła INCOTERMS 2010 nakłada na sprzedającego maksimum obowiązków wraz z ocleniem, a na 

kupującego tylko wyładunek towaru w miejscu przeznaczenia? 

A. CIP 

B. FCA 

C. DDP 

D. EXW 

Zadanie 11.  

Na jaką łączną wartość sprzedaży z podatkiem będzie wystawiona przedstawiona faktura? 

A.    367,36 zł 

B. 1 229,84 zł 

C. 1 597,20 zł 

D. 1 964,56 zł 
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Zadanie 12.  

W której z metod rozwiązywania sporów pomaga stronom w określeniu ich interesów i kwestii do dyskusji 

oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu osoba trzecia?  

A. Mediacji. 

B. Arbitrażu. 

C. Strategii apelacyjnej. 

D. Spotkania konfrontacyjnego. 

Zadanie 13.  

Który rodzaj negocjacji stosują uczestnicy, jeśli ważniejsze jest dla nich zachowanie poprawnych stosunków 

między sobą niż korzyści wynikające z rozwiązania spornych kwestii? 

A. Miękki. 

B. Twardy.  

C. Pozycyjny. 

D. Analityczny. 

Zadanie 14.  

Który styl negocjacji został zastosowany, jeżeli każda ze stron osiągnęła pewne korzyści, ale też zanotowała 

na swoim koncie określone straty, a osiągnięte wzajemnie porozumienie nie zaspokaja w pełni oczekiwań 

i potrzeb żadnego z negocjatorów, a jedynie zapewnia podtrzymanie poprawnych relacji?  

A. Unikania. 

B. Dominacji. 

C. Kompromisu. 

D. Dostosowania się. 

Zadanie 15.  

Do instrumentów marketingowych w transporcie, promujących markę usług i jej producenta, należą: 

A. logo firmy, przystojni kierowcy, zróżnicowane samochody. 

B. nazwa firmy, logo, charakterystyczna kolorystyka, atrakcyjna reklama. 

C. niejednorodna kolorystyka, zróżnicowany tabor, lokalizacja firmy w centrum miasta. 

D. niejasny przekaz reklamowy, kierowcy, usytuowanie firmy z dala od centrum miasta. 

Zadanie 16.  

Na czym polega strategia niskich cen? 

A. Na stosowaniu zawyżonych cen w krótkim okresie. 

B. Na wyznaczeniu relatywnego poziomu cen poniżej cen przeciętnych na danym rynku 

produktowym. 

C. Na wyznaczeniu relatywnego poziomu cen powyżej cen przeciętnych na danym rynku 

produktowym. 

D. Na określeniu relatywnego poziomu cen danego produktu w zbliżonej wysokości do cen 

przeciętnych na danym rynku produktowym. 
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Zadanie 17.  

Dokonaj wyboru dostawcy usług transportowych metodą średniej ważonej. 

Zadanie 18.  

Któremu przedsiębiorstwu należy zlecić rozładunek 33 paletowych jednostek ładunkowych (pjł)  

i magazynowanie ich przez 3 dni, aby łączny koszt był najniższy? 

A. Przedsiębiorstwu MARS 

B. Przedsiębiorstwu WENUS 

C. Przedsiębiorstwu JOWISZ 

D. Przedsiębiorstwu SATURN 

Zadanie 19.  

Która z firm transportowych oferuje przewóz ładunku z największą prędkością ? 

Zadanie 20.  

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez spedytora towaru do wysyłki oraz zawierającym 

zobowiązanie do wysłania towaru pod wskazany adres lub wydania wskazanemu adresatowi jest 

A. dowód dostawy. 

B. instrukcja wysyłkowa. 

C. specyfikacja towarowa. 

D. zaświadczenie spedytorskie. 

 Dostawca 
Cena  
0,2 

Jakość  
0,4 

Terminowość  
0,3 

Elastyczność 
0,1 

A. Dostawca I 7 8 4 3 

B. Dostawca II 4 10 6 5 

C. Dostawca III 9 9 6 5 

D. Dostawca IV 8 6 5 8 

 MARS SATURN WENUS JOWISZ 

Rozładunek pjł 6 zł/szt. 5 zł/szt. 4 zł/szt. 7 zł/szt. 

Magazynowanie pjł 9 zł/dzień/1 szt. 10 zł/dzień/1 szt. 11 zł/dzień/1 szt. 8 zł/dzień/1 szt. 

  Firma transportowa Odległość przewozowa Łączny czas przewozu ładunku 

A. TRANS 120 km 2 godz. 30 min 

B. SPED-TRANS 230 km 3 godz. 30 min 

C. TUR-TRANS 400 km  8 godz. 24 min 

D. TRANS-POL 380 km 6 godz. 24 min 
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Zadanie 21.    

Do której grupy czynności, realizowanych przez spedytora, zalicza się między innymi rozliczenie należności 

za przewóz?  

A. Handlowych. 

B. Wykonawczych. 

C. Organizacyjnych przed przewozem. 

D. Organizacyjnych w trakcie przewozu. 

Zadanie 22.   

Na podstawie fragmentu „Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych” określ, w jakiej formie i jakim 

terminie powinno być złożone roszczenie zleceniodawcy w stosunku do spedytora w związku  

z uszkodzeniem przesyłki podczas przewozu. 

A. Ustnie w terminie 8 dni. 

B. Ustnie w terminie 14 dni. 

C. Na piśmie w terminie 6 dni. 

D. Na piśmie w terminie 12 dni. 

Zadanie 23.  

Który rodzaj ubezpieczenia obejmuje straty powstałe na skutek zdarzeń losowych w ilości i jakości ładunku 

podczas jego załadunku, przeładunku, przewozu i składowania? 

A. OC 

B. NW 

C. Cargo 

D. Casco 

Zadanie 24.  

Przygotowanie przesyłki do transportu, sporządzenie dokumentacji oraz ubezpieczenie przesyłki to zakres 

prac spedytora wykonywanych w ramach 

A. spedycji właściwej. 

B. czynności dodatkowych. 

C. czynności manipulacyjnych. 

D. czynności przemieszczenia. 
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Zadanie 25.  

Przesyłka zostaje uznana za utraconą, jeżeli nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście przewozowym  

w ciągu 

A. 30 dni od upływu terminu przewozu. 

B. 21 dni od upływu terminu przewozu. 

C. 14 dni od upływu terminu przewozu. 

D. 7 dni od upływu terminu przewozu. 

Zadanie 26.  

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy, które powstały  

z przyczyn tkwiących w tej rzeczy przed jej wydaniem kupującemu i ujawniły się w ustawowym okresie 

rękojmi, ponosi 

A. kupujący. 

B. sprzedawca. 

C. spedytor. 

D. przewoźnik. 

Zadanie 27.  

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych termin zapłaty 

faktury nie może przekraczać 

A.   7 dni. 

B. 14 dni. 

C. 30 dni. 

D. 60 dni. 

Zadanie 28.  

Dokumentem finansowym zobowiązującym odbiorcę do uregulowania zobowiązania za zakupiony towar jest 

A. oferta. 

B. cennik. 

C. faktura. 

D. zamówienie. 

Art. 6. 1. Jeżeli strony transakcji handlowej nie przewidziały w umowie terminu zapłaty, wierzycielowi, bez  
wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, po upływie 30 dni liczonych  
od dnia spełnienia przez niego świadczenia, do dnia zapłaty. W przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 1, upływ  
30 dni liczony jest od dnia zakończenia badania. 
Art. 7. 1. W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny  
– wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, chyba że 
strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty, jeżeli są 
spełnione łącznie następujące warunki: 
1) wierzyciel spełnił swoje świadczenie; 
2) wierzyciel nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie. 
2. Termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 60 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi  
faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, chyba że strony w umowie wyraźnie 
ustalą inaczej i pod warunkiem że ustalenie to nie jest rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. 
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Zadanie 29.  

Cena za usługę transportową według przedstawionego cennika nie jest uzależniona od 

A. długości trasy przewozu. 

B. ilości możliwych do załadunku pjł. 

C. czasu rozładunku środka transportu. 

D. rodzaju nadwozia środka transportu. 

Zadanie 30.  

Który rodzaj stawki przewozowej stosuje przedsiębiorstwo, jeśli za każdą jednostkę pracy przewozowej bez 

względu na wielkość zrealizowanej usługi pobiera taką samą cenę jednostkową? 

A. Stałą. 

B. Mieszaną. 

C. Degresywną. 

D. Progresywną. 

Zadanie 31.  

Opłaty dotyczące przewozu ładunków transportem lotniczym mogą być ponoszone zarówno przez nadawcę 

jak i przez odbiorcę. Kto opłaci przesyłkę przyjętą do przewozu na warunkach CC (charges collect)? 

A. Pilot. 

B. Kurier. 

C. Odbiorca. 

D. Nadawca.  

Zadanie 32.  

Która organizacja opracowuje zasady obliczania należności za przewozy w transporcie lotniczym? 

A. IMO 

B. IATA 

C. ICAO 

D. IMDGC 

Zadanie 33.  

Która z opłat ponoszonych w portach morskich za korzystanie z infrastruktury jest opłatą przystaniową? 

A. Wejście/wyjście statku z portu. 

B. Przejście statku tranzytem przez obszar portu. 

C. Zajęcie nabrzeża w trakcie prac przeładunkowych. 

D. Tymczasowe przechowanie ładunku w magazynach portowych. 
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Zadanie 34.   

Klient zgłosił zapotrzebowanie na magazynowanie przez jeden dzień 20 palet w normalnej temperaturze oraz 

30 palet wymagających niskiej temperatury. Którą cenę za magazynowanie w chłodni powinna zaoferować 

firma X, by dzienny koszt usługi był niższy niż w firmie Y, a zysk jak największy? 

A. 7 zł/szt. za dzień. 

B. 8 zł/szt. za dzień. 

C. 9 zł/szt. za dzień. 

D. 10 zł/szt. za dzień. 

Zadanie 35.  

Który z wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo jest jego kosztem stałym?  

A. Wynajem biura. 

B. Prowizja dla kierowców. 

C. Opłata za media i telefony. 

D. Zakup smarów i płynów eksploatacyjnych. 

Zadanie 36.    

Od pojazdu zakupionego w grudniu 2015 roku, którego DMC wynosi 7 t, w roku 2016 musi zostać 

odprowadzony podatek od środków transportu  

A. w terminach do 15 marca i do 30 sierpnia. 

B. w terminach do 15 lutego i do 15 września. 

C. w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

D. w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

Zadanie 37.  

Które przedsiębiorstwo spedycyjne złożyło najkorzystniejszą ofertę cenową na realizację wszystkich usług? 

Oferta firmy X Oferta firmy Y 

magazynowanie palet w normalnej 
temperaturze: 6 zł/szt. za dzień 

380 zł dziennie za usługę magazynowania 
20 palet w normalnej temperaturze  
i 30 palet w chłodni 

A. Przedsiębiorstwo spedycyjne 1 

Wytyczenie drogi przewozu – 44 zł 
Poradnictwo spedycyjne – 14 zł 
Kontrola ilościowo-jakościowa – 65 zł 
Sporządzenie dokumentów przewozowych – 10 zł 

B. Przedsiębiorstwo spedycyjne 2 

Wytyczenie drogi przewozu – 50 zł 
Poradnictwo spedycyjne – 20% wartości innych usług 
Kontrola ilościowo-jakościowa – 40 zł 
Sporządzenie dokumentów przewozowych – 10 zł 

C. Przedsiębiorstwo spedycyjne 3 

Wytyczenie drogi przewozu – 45 zł 
Poradnictwo spedycyjne – 15 zł 
Kontrola ilościowo-jakościowa – 50 zł 
Sporządzenie dokumentów przewozowych – 30 zł 

D. Przedsiębiorstwo spedycyjne 4 

Wytyczenie drogi przewozu – 30 zł 
Poradnictwo spedycyjne – 10% wartości innych usług 
Kontrola ilościowo-jakościowa – 55zł 
Sporządzenie dokumentów przewozowych – 35 zł 
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Zadanie 38.  

Która czynność poza czynnościami związanymi z utworzeniem podmiotu gospodarczego oraz jego rejestracją 

musi zostać przeprowadzona? 

A. Zgłoszenie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym. 

B. Poinformowanie ZUS o planowanej ilości klientów w nadchodzącym roku. 

C. Powiadomienie Krajowego Rejestru Sądowego o planowanej liczbie kontrahentów. 

D. Uzyskanie zgody Państwowej Inspekcji Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Zadanie 39.  

Ile wyniesie opłata za przewóz ładunku dwoma samochodami, jeśli każdy z nich przewozi ładunek na 

odległość 670 km?  

A. 4 410,00 zł 

B. 4 422,00 zł 

C. 4 630,00 zł 

D. 4 850,00 zł 

 

 

Zadanie 40.  

Kto ustala stawki podatków od środków transportu w drodze uchwały? 

A. Sołtys. 

B. Rada gminy. 

C. Premier rządu. 

D. Prezydent kraju. 

ODLEGŁOŚĆ STAWKA PRZEWOZOWA 

Do 120 km 500,00 zł 

121 – 320 km stawka jak do 120 km + 3,70 za każdy kolejny km 

321 – 530 km stawka jak do 120 km + 3,50 za każdy kolejny km 

531 – 780 km stawka jak do 120 km + 3,30 za każdy kolejny km 

Powyżej 781 km stawka jak do 120 km + 3,10 za każdy kolejny km 
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