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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. 

Umieszczony na opakowaniu przedstawiony znak oznacza materiały 

A. samozapalne trujące. 

B. ciekłe zapalne trujące. 

C. wybuchowe stałe odczulone. 

D. wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne. 

Zadanie 2. 

Gęstość każdego ciała, zwana masą właściwą jest wielkością 

A. stałą. 

B. zmienną. 

C. chwilową. 

D. wektorową. 

Zadanie 3. 

Jeżeli wilgotność powietrza będzie mniejsza od wilgotności ładunku odpowiadającej stanowi równowagi 

higroskopijnej, to nastąpi proces  

A. gnicia ładunku. 

B. zaparzenia ładunku. 

C. wysychania ładunku. 

D. samozapłonu ładunku. 

Zadanie 4. 

Towarem najbardziej podatnym na wchłanianie obcych zapachów  

A. jest kawa. 

B. jest zboże. 

C. jest kapusta. 

D. są pomarańcze. 

Zadanie 5. 

Przewóz, który odbywa się za pomocą dwóch lub więcej środków transportowych w ramach jednej gałęzi 

transportu, to cecha transportu 

A. łamanego. 

B. intermodalnego. 

C. kombinowanego. 

D. multimodalnego. 
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Zadanie 6. 

Jedno miejsce nadania oraz odbioru (rozładunku) charakteryzuje transport  

A. pośredni. 

B. drobnicowy. 

C. doładunkowy. 

D. całopojazdowy. 

Zadanie 7. 

Negatywną cechą transportu drogowego jest 

A. wysoka dostępność. 

B. kongestia na drogach. 

C. szybkość przewozów. 

D. bezpośredniość przewozów. 

Zadanie 8. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej przewoźnika zawierane jest w celu 

A. zapewnienia określonej pomocy technicznej. 

B. zabezpieczenia na wypadek wyrządzenia szkody osobie trzeciej. 

C. wykazania swojej zdolności finansowej za pomocą ubezpieczenia. 

D. zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie. 

Zadanie 9. 

Zapis „franszyza redukcyjna wynosi 200 EUR w każdym wypadku ubezpieczeniowym” oznacza, że 

ubezpieczyciel 

A. potrąca z każdego odszkodowania 200 euro. 

B. dodaje do każdego odszkodowania 200 euro. 

C. wypłaci odszkodowanie do wartości równej 200 euro. 

D. wypłaci w całości odszkodowanie gdy szkoda przekroczy 200 euro. 

Zadanie 10. 

Uprawnienie zakładu ubezpieczeń do żądania od sprawcy szkody zwrotu całości lub części wypłaconego 

przez zakład ubezpieczeń odszkodowania, to 

A. karencja. 

B. dywidenda. 

C. suma gwarancyjna. 

D. regres ubezpieczeniowy. 

Zadanie 11. 

Przedsiębiorcy wykonujący zawód międzynarodowego przewoźnika drogowego nie muszą spełniać wymogu 

posiadania 

A. dobrej reputacji. 

B. odpowiedniej zdolności finansowej. 

C. opinii Inspektora Ochrony Środowiska. 

D. rzeczywistej i stałej siedziby w jednym z państw Wspólnoty Europejskiej. 
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Zadanie 12. 

„Otwarcie operacji tranzytowej TIR” oznacza, że pojazd drogowy lub zespół pojazdów  

A. rozpoczął jazdę po załadunku. 

B. rozpoczął jazdę w celu załadunku. 

C. został przedstawiony w celu kontroli w docelowym urzędzie celnym. 

D. został przedstawiony w celu kontroli w wyjściowym urzędzie celnym.  

Zadanie 13. 

Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie 

całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu 

powiększonej o 

A. 40% 

B. 50% 

C. 60% 

D. 70% 

Zadanie 14. 

W liście przewozowym nie wymaga się podawania  

A. daty wystawienia. 

B. nazwy przewoźnika.  

C. rodzaju przewożonego towaru. 

D. wartości przewożonego towaru. 

Zadanie 15. 

Pracownik, któremu powierzono mienie z obowiązkiem do wyliczenia się, odpowiada do wysokości 

A. pełnej wartości mienia. 

B. połowy wartości mienia. 

C. półrocznego wynagrodzenia. 

D. trzymiesięcznego wynagrodzenia. 

Zadanie 16. 

W razie wyrządzenia przez pracownika, przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych, szkody 

osobie trzeciej zobowiązany do naprawienia szkody jest 

A. wyłącznie pracownik. 

B. wyłącznie pracodawca. 

C. pracownik i pracodawca w częściach równych. 

D. pracownik i pracodawca stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy. 
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Zadanie 17. 

Do przewiezienia 68 pjł o wymiarach 1 200 x 800 x 1 300 należy użyć naczepę samochodową o wymiarach 

skrzyni ładunkowej 

A. 13 200 x 2 500 x 2 400 

B. 13 200 x 2 400 x 2 500 

C. 13 600 x 2 400 x 2 550 

D. 13 650 x 2 500 x 2 700 

Zadanie 18. 

Jeżeli ładunek o masie zbliżonej, ale nieprzekraczającej maksymalnego udźwigu pojazdu położy się zbyt 

blisko przedniej burty, to może nastąpić przekroczenie 

A. całkowitej ładowności pojazdu. 

B. całkowitego obciążenia pojazdu. 

C. dopuszczalnego obciążenia osi tylnej pojazdu. 

D. dopuszczalnego obciążenia osi przedniej pojazdu. 

Zadanie 19. 

 

Na podstawie planu rozmieszczenia ładunku określ, w jakiej odległości od przedniej ściany należy umieścić 

środek ciężkości ładunku o masie 16 000 kg 

A. 2 m 

B. 4 m 

C. 6 m 

D. 8 m 

Zadanie 20. 

Na którym formularzu należy sporządzić zgłoszenie celne? 

A. OCS 

B. ADR 

C. SAD 

D. CMR 
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Zadanie 21. 

Świadectwo uznania pojazdu drogowego jest dokumentem wymaganym podczas realizacji transportu według 

procedur  

A. umowy AETR 

B. konwencji TIR 

C. konwencji FIFO 

D. umowy INTERBUS 

Zadanie 22. 

Przewóz towarów i materiałów niebezpiecznych drogą lądową określają przepisy umowy 

A. ATP 

B. ADN 

C. ADR 

D. CMR 

Zadanie 23. 

Przedsiębiorstwo transportowe w jednym miesiącu przewiozło 400 t ładunku na odległość 500 km. Jaki jest 

koszt 1 tkm, jeżeli miesięczne koszty transportu wyniosły 100 000,00 zł? 

A. 0,25 zł/tkm 

B. 0,40 zł/tkm 

C. 0,50 zł/tkm 

D. 0,80zł/tkm 

Zadanie 24. 

Oblicz koszt brutto przewozu 20-stu paletowych jednostek ładunkowych, o masie po 250 kg każda, 

na odległość 500 kilometrów, przyjmując VAT wynoszący 23%. 

A. 1 845 zł 

B. 1 968 zł 

C. 2 091 zł 

D. 2 214 zł 

Zadanie 25. 

Do wykonania analizy efektywności użytkowania pojazdu (np. prędkość jazdy, zużycie paliwa, tankowanie, 

lokalizacja) stosowany jest  

A. system UMTS. 

B. program Tachospeed. 

C. program IRU TIR-EPD. 

D. system Monitoringu GPS. 

Cennik przewozu 

Waga 
kg 

Odległość 
km 

Cena za 1 kilometr 
netto 

do 999 kg do 100 km 3,00 zł 

do 999 kg od 100 km 3,20 zł 

minimum 1000 kg do 100 km 3,40 zł 

minimum 1000 kg od 100 km 3,60 zł 
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Zadanie 26. 

Program obsługujący zlecenia transportowe i spedycyjne, faktury, płatności, windykację, raporty, analizy, 

wyszukiwanie danych i dokumentów, eksport danych do systemów finansowo-księgowych oraz eksporty 

danych do Excel to 

A. iCargo. 

B. NVidia.  

C. WF-Mag. 

D. BlaBlaCar. 

Zadanie 27. 

Na podstawie etykiety pasa transportowego wskaż nominalną siłę napięcia, z jaką ładunek może zostać 

dociśnięty do podłoża. 

A.     50 daN 

B.   350 daN 

C. 2500 daN 

D. 5000 daN 

Zadanie 28. 

Mocowanie ładunku za pomocą odciągów pętlowych wymaga zastosowania 

A. jednego odciągu. 

B. trzech odciągów.  

C. jednej pary odciągów. 

D. dwóch par odciągów. 

Zadanie 29. 

Do unikalnej identyfikacji jednostek transportowych lub magazynowych (paczka, skrzynia, paleta 

z zawartością) służy 

A. Globalny Numer Lokalizacyjny GLN. 

B. Globalny Numer Relacji Usługowej GSRN. 

C. Globalny Numer Jednostki Handlowej GTIN. 

D. Seryjny Numer Jednostki Logistycznej SSCC. 

Zadanie 30. 

Przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym stosuje się do organizacji  

A. regularnego transportu miejskiego. 

B. transportu w celach turystycznych. 

C. międzynarodowej żeglugi śródlądowej. 

D. międzynarodowego transportu drogowego. 
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Zadanie 31. 

Organizacja przewozów o charakterze użyteczności publicznej wymaga opracowania 

A. planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

B. planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. 

C. studium uwarunkowań i kierunków prywatnego transportu drogowego osób. 

D. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Zadanie 32. 

Najlepsza możliwość dowozu do miejsca docelowego jest cechą transportu 

A. wodnego. 

B. lotniczego.  

C. kolejowego.  

D. samochodowego. 

Zadanie 33. 

Samorząd organizujący komunikację we własnym zakresie (przez własną firmę), to cecha modelu 

zarządzania i organizacji komunikacji 

A. warunkowej. 

B. bezwarunkowej. 

C. kapitalistycznej. 

D. monopolistycznej. 

Zadanie 34. 

Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat powinien być oznakowany 

tablicą. 

 

Zadanie 35. 

W transporcie drogowym w rozkładzie jazdy mogą być uwzględnione wyłącznie przystanki komunikacyjne 

i dworce określone przez 

A. operatora. 

B. spedytora. 

C. organizatora. 

D. przewoźnika. 

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 36. 

Międzynarodowe wahadłowe i okazjonalne przewozy osób wymagają posiadania  

A. karnetu TIR. 

B. karty pojazdu. 

C. formularza jazdy. 

D. listu przewozowego. 

Zadanie 37. 

Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów regularnych osób 

w krajowym transporcie drogowym wymaga uzyskania 

A. licencji. 

B. karnetu. 

C. zezwolenia. 

D. zaświadczenia. 

Zadanie 38. 

Kompleksowy system obsługi przedsiębiorstwa transportowego organizującego przewóz osób to 

A. OmniBus. 

B. Tachograf. 

C. Municom.  

D. Automaniak. 

Zadanie 39. 

Podróżny nie może zmienić umowy przewozu lub odstąpić od niej, korzystając 

A. z komunikacji miejskiej. 

B. z komunikacji dalekobieżnej. 

C. z komunikacji międzymiastowej. 

D. z komunikacji międzynarodowej. 

Zadanie 40. 

Przewoźnik po przyjęciu od podróżnego przesyłki bagażowej w dowód przyjęcia przesyłki do przewozu 

wydaje 

A. bilet. 

B. paragon. 

C. zaświadczenie. 

D. kwit bagażowy. 
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