
Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja rodków transportu drogowego 
Oznaczenie kwalifikacji: A.69 
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 7 stron 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.69-01-14.01 
Czas trwania egzaminu:180 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 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Zaplanuj przewóz mro onek z Olsztyna do Lille. Wybierz najodpowiedniejszy wariant przewozu. 
Wykonaj (wype nij) Specyfikacj  kosztów eksploatacji pojazdu oraz sporz d  Plany podró y w wariantach 
z za og  pojedyncz  i podwójn  dla realizacji nast puj cego zlecenia transportowego: 

1. przewóz mro onek z Olsztyna (Polska) do Lille (Francja), 
2. przewozy maj  by  realizowane raz w tygodniu: wyjazd  w poniedzia ek o godz. 9:00, dostawa  

w Lille w rod  przed godz. 4:00.  
3. jedna partia adunku wa y 24 000 kg, umieszczona jest na 33 europaletach,  palet nie nale y pi trzy . 

Na podstawie zamieszczonych dokumentów: 

1. Dane do wykonania kalkulacji kosztów i sporz dzenia planu. 
2. Wykaz dost pnych rodków transportowych. 
3. Zestawienie kosztów eksploatacji. 

wype nij: 

1. Specyfikację kosztów eksploatacji pojazdu. 
2. Plan podró y - wariant z za og  pojedyncz . 
3. Plan podró y - wariant z za og  podwójn . 
 

Dane do wykonania kalkulacji kosztów i sporz dzania planu 

L.p. Rodzaj kryterium 
Warto  
lub ilo  

1 Warto  rodka transportu drogowego 480 000 z  

2 Przeci tny miesi czny przebieg rodka transportu drogowego 12 000 km 

3 rednie spalanie rodka transportu drogowego  35 l/100 km 

4 Cena 1 litra oleju nap dowego 5,60 z  

5 10 sztuk opon zu ywa si  na dystansie 180 000 km przebiegu 1 800 z /szt. 

6 P yny eksploatacyjne 20% kosztów paliwa i opon — 

7 Roczna stawka amortyzacji na poziomie 20% (amortyzacja liniowa - 5 lat) — 

Sporz dzanie planu  

11 rednia pr dko  pojazdu 60 km/h 

15 Odleg o  z Olsztyna (Polska) do Lille (Francja) 1500 km 

16 
Przy sporz dzaniu planu podró y uwzgl dnij maksymalny, dopuszczalny normami czas jazdy  
i minimalny regularny czas odpoczynku na ka dym etapie wyznaczonej trasy, nie bierz pod 
uwag  czasu na posi ki i na obs ug  codzienn . 

— 

Kalkulacja kosztów  
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Wykaz dost pnych rodków transportowych. 

L.p. Rodzaj pojazdu Podrodzaj 
Przeznaczenie 
lub moc silnika  

[KM] 

Nr  
rejestracyjny 

Wymiary przestrzeni 
adunkowej  

w [m] 

1 
Samochód  
ci arowy 

Furgon Uniwersalny NO 97779 5,6 x 2,45 x 2,6 

2 
Samochód  
ci arowy 

Furgon Izotermiczny NO 97778 7,2 x 2,45 x 2,6 

3 
Samochód  
ci arowy 

Furgon Ch odnia NO 97777 7,2 x 2,45 x 2,6 

4 
Samochód  
ci arowy 

Furgon Lodownia NO 97776 7,2 x 2,45 x 2,6 

5 
Ci gnik  

samochodowy 
Ci gnik  

balastowy 
500 NO 25345 — 

6 
Ci gnik  

samochodowy 
Ci gnik  

balastowy 
500 NO 25346 — 

7 
Ci gnik  

samochodowy 
Ci gnik  

balastowy 
320 NO 14542 — 

8 
Ci gnik  

samochodowy 
Ci gnik  

siod owy 
320 NO 14543 — 

9 
Ci gnik  

samochodowy 
Ci gnik  

balastowy 
480 NO 14544 — 

10 
Ci gnik  

samochodowy 
Ci gnik  

siod owy 
480 NO 14545 — 

11 
Przyczepa  
ci arowa 

Furgon Uniwersalna NO 23789 7,6 x 2,45 x 2,6 

12 
Przyczepa  
ci arowa 

Furgon Uniwersalna NO 23786 7,6 x 2,45 x 2,6 

13 
Przyczepa  
ci arowa 

Furgon Izotermiczna NO 23785 7,6 x 2,45 x 2,6 

14 
Przyczepa  
ci arowa 

Furgon Izotermiczna NO 91761 7,6 x 2,45 x 2,6 

15 
Naczepa  

ci arowa 
Furgon Ch odnia NO 91762 12,4x2,45x2,75 

16 
Naczepa  

ci arowa 
Furgon Ch odnia NO 91768 13,6x2,45x2,75 

17 
Naczepa  

ci arowa 
Furgon Uniwersalna NO 91766 12,4x2,45x2,75 

18 
Naczepa  

ci arowa 
Furgon Uniwersalna NO 91764 13,6x2,45x2,75 

19 
Naczepa  

ci arowa 
Furgon Izotermiczna NO 91765 12,4x2,45x2,75 

20 
Naczepa  

ci arowa 
Furgon Izotermiczna NO 91333 13,6x2,45x2,75 
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Zestawienie kosztów eksploatacji. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
Wype niony dokument: Specyfikacja kosztów eksploatacji pojazdu, 
Wype niony dokument: Plan podró y – wariant z za og  pojedyncz , 
Wype niony dokument: Plan podró y – wariant z za og  podwójn . 

L.p. Rodzaj kosztu eksploatacji 
Wysoko  kosztu  

w[z ] 

Koszty sta e ponoszone raz w roku  

1 Ubezpieczenie OC 1200 

2 Ubezpieczenie AC 1600 

3 Op aty drogowe 2500 

4 Podatek od rodków transportu 3100 

5 Przegl d techniczny 400 

6 Legalizacja tachografu 300 

7 OC przewo nika 500 

1 Wynagrodzenie kierowcy/kierowców 5400 

2 Obs uga techniczna i naprawy 2950 

3 Koszty administracyjne 2900 

4 Pozosta e koszty 3950 

Koszty po rednie ponoszone ka dego miesi ca  
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Specyfikacja kosztów eksploatacji pojazdu 

rodki transportu drogowego*  

Rodzaj  
pojazdu 

Podrodzaj 
Przeznaczenie lub 

moc silnika  
[KM] 

Nr rejestr. 
Wymiary przestrzeni 

adunkowej  
[m] 

     

     

Koszty sta e  Suma [z ] 

Koszty sta e roczne bez amortyzacji   

Koszty po rednie miesi czne z uwzgl dnieniem kosztów sta ych bez amortyzacji   

Roczny koszt amortyzacji rodka transportu   

Miesi czny koszt amortyzacji rodka transportu   

Ogó em koszty sta e roczne z uwzgl dnieniem amortyzacji   

Ogó em koszty sta e i po rednie miesi czne z uwzgl dnieniem amortyzacji   

Koszty zmienne  Suma [z ] 

Koszt paliwa z /km  

Koszt opon z /km  

Koszt p ynów eksploatacyjnych z /km  

Ogó em koszt zmienny 1 km  

Koszt 1 km z uwzgl dnieniem kosztów sta ych, po rednich i amortyzacji  

Ogó em koszt eksploatacji 1 km  

* wpisz rodek transportu drogowego wybrany z  Wykazu dost pnych rodków transportowych. 
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Plan podró y – wariant z za og  pojedyncz  

Nr  
etapu 
trasy  

Km  Dzie  i godzina  Opis etapu trasy  

Czas  

jazdy innej pracy przerwy odpoczynku 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0 
Poniedzia ek 

9:00 
Wyjazd z Olsztyna — — — — 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15   Dojazd do Lille     

X      

czny czas podró y    

cznie  
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Plan podró y - wariant z za og  podwójn . 

w kolumnie 2 wpisz d ugo  przejechanej trasy, 
w kolumnie 3 wpisz dzie  tygodnia i czas trwania czynno ci od – do, 
w kolumnie 4 opisz brakuj ce etapy trasy, 
w kolumnach 5, 6, 7 i 8 wpisz czas trwania czynno ci. 

Nr 
etapu 
trasy  

Km  Dzie  i godzina  
Opis etapu  

trasy  

Czas  

jazdy innej pracy przerwy odpoczynku 

1 0 
Poniedzia ek 

9:00 
Wyjazd  

z Olsztyna 
— — — — 

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11   Dojazd do Lille     

X  cznie      

czny czas podró y   

Rodzaj wariantu podró y  
Wybór wariantu 

(zaznacz x) 

Za oga pojedyncza   

Za oga podwójna   
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