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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś

przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,

otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
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Zadanie 1. 

Gęstość zwana masą właściwą każdego ciała jest wielkością 

A. stałą.

B. zmienną.

C. chwilową.

D. wektorową.

Zadanie 2. 

Przedstawione na zdjęciu oznakowanie oznacza przewóz 

A. materiału klasy 3, ciekłego, zapalnego, biodegradowalnego.

B. materiału klasy 3, ciekłego, zapalnego, zagrażającego środowisku.

C. materiału klasy 30, gazowego, zapalnego, biodegradowalnego.

D. materiału klasy 30, gazowego, zapalnego, zagrażającego środowisku.

Zadanie 3. 

Umieszczony na opakowaniu piktogram oznacza produkt, który posiada właściwości 

A. utleniające

B. wybuchowe.

C. skrajnie łatwopalne

D. wysoce łatwopalne.

Zadanie 4. 

Jedną z cech wyróżniających transport drogowy od innych rodzajów transportu jest 

A. podatność.

B. sprężystość.

C. elastyczność.

D. plastyczność.

Zadanie 5. 

Obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, jest 

A. OP

B. OC

C. AC

D. NNW
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Zadanie 6. 

Franszyza redukcyjna oznacza kwotę, 

A. która stanowi wkład własny przewoźnika w procentach. 

B. którą ubezpieczyciel potrąca z każdego odszkodowania. 

C. do wysokości której ubezpieczyciel odpowiada za powstałą szkodę. 

D. do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę. 

Zadanie 7. 

Franszyza integralna wynosi 5% sumy ubezpieczenia. Jeżeli suma ubezpieczenia wynosi 100 000 zł,  

a wartość szkody 4 000 zł, to ubezpieczyciel 

A. wypłaci 5% sumy ubezpieczenia. 

B. odmówi wypłaty odszkodowania. 

C. odmówi wypłaty połowy odszkodowania. 

D. wypłaci odszkodowanie w pełnej wysokości. 

Zadanie 8. 

W przypadku kolizji przewoźnik może mieć zwrócone koszty rozładunku lub przeładunku na pojazd 

zastępczy, jeżeli wykupił ubezpieczenie 

A. OC 

B. OCS 

C. NNW 

D. Assistance 

Zadanie 9. 

Przy przyjęciu towaru przewoźnik jest obowiązany sprawdzić dokładność danych 

A. dokumentu WZ. 

B. listu przewozowego. 

C. dowodu rejestracyjnego. 

D. dokumentu tożsamości nadawcy. 

Zadanie 10. 

Ustawa regulująca przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy przez uprawnionych 

do tego przewoźników, nosi nazwę 

A. kodeks drogowy. 

B. prawo przewozowe. 

C. ustawy o środkach transportu. 

D. ustawy o czasie pracy kierowców. 
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Zadanie 11. 

Przewóz towarów wykonywany pojazdem samochodowym przez zagranicznego przedsiębiorcę między 

Szczecinem a Krakowem określany jest przewozem 

A. wahadłowym. 

B. kabotażowym. 

C. intermodalnym. 

D. kombinowanym. 

Zadanie 12. 

Organem właściwym w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany oraz zawieszenia lub cofnięcia 

zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest właściwy dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania przedsiębiorcy 

A. wójt. 

B. starosta. 

C. prezydent. 

D. wojewoda. 

Zadanie 13. 

Za szkody wyrządzone osobom, wyposażeniu lub innym towarom, których przyczyną jest wadliwe 

opakowanie towaru, odpowiada 

A. nadawca. 

B. spedytor. 

C. odbiorca. 

D. przewoźnik. 

Zadanie 14. 

Jednostką ładunkową modularną jest ładunek uformowany w kształcie prostopadłościanu o wymiarach 

A. 800 x 1000 x 970 

B. 800 x 1200 x 970 

C. 1000 x 1000 x 970 

D. 1200 x 1200 x 970 

Zadanie 15. 

Kryterium wytrzymałościowe dla ściany przedniej ciężarówek i przyczep o masie powyżej 3,5 tony wynosi 

A. 25% maksymalnego ciężaru ładunku ≤ 3100 daN 

B. 25% maksymalnego ciężaru ładunku ≤ 5000 daN 

C. 30% maksymalnego ciężaru ładunku ≤ 5000 daN 

D. 40% maksymalnego ciężaru ładunku ≤ 5000 daN 
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Zadanie 16. 

Mocowanie ładunku polegające na opieraniu się o konstrukcję i osprzęt nazywa się 

A. ryglowaniem. 

B. mocowaniem pętlowym. 

C. mocowaniem blokowym. 

D. mocowaniem szpringowym. 

Zadanie 17. 

Łożysko klinowe wykorzystywane jest do sztauowania  

A. prostopadłościanów. 

B. kręgów osią pionowo. 

C. kręgów osią poziomo. 

D. elementów nieforemnych. 

Zadanie 18. 

Przewoźnik realizując transport towarów zgodnie z procedurą TIR z Belgii jako państwa wyjściowego 

do Białorusi jako państwa docelowego musi posiadać Karnet TIR, który ma co najmniej 

A. 4 wolety. 

B. 6 woletów. 

C. 8 woletów. 

D. 10 woletów. 

Zadanie 19. 

Stronami umowy przewozu w krajowym transporcie drogowym są 

A. spedytor i odbiorca. 

B. załadowca i kierowca. 

C. nadawca i przewoźnik. 

D. zleceniodawca i odbiorca. 

Zadanie 20. 

Do kosztów pośrednich przedsiębiorstwa transportowego należą koszty 

A. energii elektrycznej. 

B. ubezpieczenia pojazdów. 

C. wynagrodzenia kierowców. 

D. remontów eksploatacyjnych pojazdów. 
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Zadanie 21. 

Koszt transportu 12 pjł z artykułami spożywczymi na odległość 500 km według przedstawionego cennika 

firmy transportowej będzie wynosił 

A. 850 zł 

B. 900 zł 

C. 950 zł 

D. 1 050 zł 

Zadanie 22. 

Zgłoszenie elektroniczne przesłane do wyjściowego urzędu celnego, albo do granicznego urzędu 

wprowadzenia na obszar celny, jest wysyłane za pomocą aplikacji 

A. GPS 

B. iCargo 

C. Outlook 

D. IRU TIR-EPD 

Zadanie 23. 

„Tachospeed” jest programem do 

A. rejestracji zużycia paliwa. 

B. kalibracji tachografu cyfrowego. 

C. ewidencji czasu pracy kierowców. 

D. rejestracji delegacji kadry kierowniczej. 

Zadanie 24. 

Przewożone na lawecie samochody osobowe należy zabezpieczać i mocować za pomocą 

A. klinów i pasów. 

B. odciągów linowych. 

C. mat antypoślizgowych. 

D. poduszek powietrznych. 

Zadanie 25. 

Aby można wykorzystać pełną wytrzymałość mechaniczną liny, średnica zgięcia musi być co najmniej 

A. 2 razy większa od średnicy liny. 

B. 4 razy większa od średnicy liny. 

C. 6 razy większa od średnicy liny. 

D. 8 razy większa od średnicy liny. 

Samochód Typ zabudowy 
Poj. wew. 

m³ 
Wymiary w m 
dł/szer/wys 

Koszt 
1 km 

Iveco Daily plandeka / firana 24,00 5/ 2,2 / 2,2 1,70 zł 

Iveco Daily plandeka 27,50 5/ 2,2 / 2,5 1,80 zł 

Iveco Daily plandeka 31,50 6 / 2,45 / 2,2 1,90 zł 

Iveco Daily izoterma / chłodnia 27,50 6 / 2,45 / 2,2 2,10 zł 
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Zadanie 26. 

W systemie RFID informacje odczytywane są z chipów za pomocą fal 

A. świetlnych. 

B. radiowych. 

C. podczerwonych. 

D. magnetycznych. 

Zadanie 27. 

Na rysunku przedstawiono kod kreskowy 

A. EAN 8. 

B. EAN 13. 

C. EAN 128. 

D. EAN 256. 

Zadanie 28. 

Przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stosuje się do regularnego przewozu osób 

realizowanego w 

A. krajowym transporcie lotniczym. 

B. krajowym transporcie szynowym. 

C. międzynarodowym transporcie drogowym. 

D. międzynarodowym transporcie kombinowanym. 

Zadanie 29. 

Przewóz osób w zakresie publicznego transportu zbiorowego, niebędący przewozem o charakterze 

użyteczności publicznej, może być wykonywany przez przedsiębiorcę po 

A. otrzymaniu licencji na wykonywanie takiego przewozu. 

B. otrzymaniu zgody sołtysa na wykonanie takiego przewozu. 

C. dokonaniu zgłoszenia o zamiarze wykonywania takiego przewozu. 

D. wysłaniu prośby o wydanie licencji na wykonywanie takiego przewozu. 

Zadanie 30. 

Codzienny przewóz uczniów do i ze szkoły w myśl przepisów będzie przewozem 

A. wahadłowym. 

B. okazjonalnym. 

C. regularnym zwykłym. 

D. regularnym specjalnym. 
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Zadanie 31. 

Zgodnie z umową INTERBUS, przewozy okazjonalne, w trakcie których ten sam autobus jest 

wykorzystywany do przewozu tej samej grupy pasażerów na całej długości trasy podróży oraz z powrotem 

do miejsca początkowego, nazywany jest przewozem 

A. otwartym. 

B. zamkniętym. 

C. przy drzwiach otwartych. 

D. przy drzwiach zamkniętych. 

Zadanie 32. 

Koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, które są niezależne od wielkości produkcji i usług, 

należą do grupy kosztów 

A. stałych. 

B. lotnych. 

C. urzędowych. 

D. jednostkowych. 

Zadanie 33. 

Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego nie dopuszczono do przewozu lub usunięto ze 

środka transportowego  

A. nie przysługuje zwrot należności. 

B. przysługuje zwrot jedynie odstępnego. 

C. przysługuje zwrot należności w całości. 

D. przysługuje zwrot należności po potrąceniu odstępnego. 

Zadanie 34. 

Pasażer korzystający z regularnej linii autobusowej między Warszawą a Wiedniem objęty jest przepisami 

A. umowy AETR. 

B. umowy INTERBUS. 

C. ustawy prawo przewozowe. 

D. ustawy o środkach transportu. 

Zadanie 35. 

Umowę przewozu pasażer zawiera na podstawie 

A. biletu. 

B. paragonu. 

C. kwitu awiza. 

D. osobnej umowy. 
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Zadanie 36. 

Po przeprowadzonej inspekcji drogowej przez właściwe władze Umawiających się Stron Umowy 

INTERBUS kierowca autokaru lub autobusu otrzymuje  

A. listę kontrolną. 

B. formularz jazdy. 

C. protokół kontrolny. 

D. protokół pomiarów. 

Zadanie 37. 

Stosowanie oprogramowania spedycyjnego połączonego z GPS pozwala na 

A. zmianę warunków współpracy z odbiorcami. 

B. zwiększenie dyspozycyjności zleceniodawców. 

C. poprawę efektywności pracy operacyjnej spedytorów. 

D. poprawę wskaźników technicznych taboru samochodowego. 

Zadanie 38. 

Program dla przedsiębiorstw transportowych AGC BusMan jest przeznaczony do 

A. projektowania i synchronizacji rozkładów jazdy. 

B. kompleksowego zarządzania danymi kontrahentów. 

C. analizy danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców. 

D. zarządzania jakością w przedsiębiorstwach transportowych.  

Zadanie 39. 

Obowiązkiem kierowcy wykonującego okazjonalny przewóz osób jest  

A. kontrola bagażu wsiadających pasażerów 

B. podjeżdżanie na przystanki zgodnie z rozkładem jazdy. 

C. nadzorowanie wsiadania i wysiadania pasażerów na postojach. 

D. podejmowanie działań umilających i skracających czas podróży, np. wyświetlanie filmów.  

Zadanie 40. 

Za rzeczy, które podróżny przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, przewoźnik 

A. nie ponosi odpowiedzialności. 

B. ponosi odpowiedzialność, w każdej sytuacji. 

C. nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli szkoda powstała z winy podróżnego. 

D. ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z winy kierowcy. 
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