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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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 

AU.69-X-19.06 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

2017 
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Zadanie 1. 

Którym rodzajem podatności transportowej cechują się ładunki wrażliwe na warunki atmosferyczne? 

A. Naturalnej. 

B. Technicznej. 

C. Pogodowej. 

D. Ekonomicznej. 

Zadanie 2. 

Do których właściwości ładunku należy gęstość nasypowa? 

A. Fizycznych. 

B. Chemicznych. 

C. Biologicznych. 

D. Mechatronicznych. 

Zadanie 3. 

Transport drogowy wśród innych gałęzi transportu pod względem dostępności przestrzennej znajduje się 

na miejscu 

A. pierwszym. 

B. drugim. 

C. trzecim. 

D. czwartym. 

Zadanie 4. 

Pozytywną cechą transportu drogowego jest 

A. duże bezpieczeństwo transportu. 

B. niska ingerencja w środowisko naturalne. 

C. duża prędkość przewozu na długich odcinkach. 

D. łatwość przystosowania się do zróżnicowanych potrzeb klientów. 

Zadanie 5. 

Transport, w którym naczepa łączy się z wózkiem kolejowym za pomocą adaptera, nazywany jest 

A. specjalnym. 

B. bimodalnym.  

C. intermodalnym.  

D. multimodalnym. 

Zadanie 6. 

Kwota, do wysokości której ubezpieczyciel nie odpowiada za powstałą szkodę, nazywana jest 

A. reasekuracją. 

B. udziałem własnym. 

C. franszyzą integralną. 

D. franszyzą redukcyjną. 
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Zadanie 7. 

Ubezpieczenie zabezpieczające interes właściciela towaru w zakresie szkód materialnych to ubezpieczenie  

A. AC 

B. OC 

C. OCP 

D. CARGO 

Zadanie 8. 

W celu ubezpieczenia konkretnego ładunku na określonej trasie należy wykupić polisę 

A. obrotową. 

B. generalną. 

C. kapitałową. 

D. jednostkową. 

Zadanie 9. 

Polisa OCP w razie wystąpienia szkody pozwala chronić interesy  

A. nadawcy. 

B. kierowcy. 

C. przewoźnika. 

D. ubezpieczyciela. 

Zadanie 10. 

Warunki związane z wymogiem otrzymania świadectwa kwalifikacji wstępnej kierowców reguluje i określa 

A. konwencja CMR. 

B. ustawa o ruchu drogowym. 

C. ustawa o transporcie drogowym. 

D. wyciąg z instrukcji o dobowym odpoczynku kwalifikowanego. 

Zadanie 11. 

Przewóz towarów i materiałów niebezpiecznych drogą lądową określają przepisy umowy 

A. ADN 

B. ADR 

C. ATP  

D. ATR 

Zadanie 12. 

Dokumentem umożliwiającym czasową odprawę celną towarów wywożonych tymczasowo przez wystawców 

na targi jest 

A. list CMR. 

B. karnet TIR. 

C. karnet ATA. 

D. formularz SAD. 
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Zadanie 13. 

Karta kierowcy wydawana jest na okres  

A. 3 lat, bez względu na okres ważności prawa jazdy. 

B. 3 lat, ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy. 

C. 5 lat, bez względu na okres ważności prawa jazdy. 

D. 5 lat, ale nie na dłużej niż okres ważności prawa jazdy. 

Zadanie 14. 

Zgodnie z Konwencją CMR przewoźnik za szkody powstałe wskutek wad lub naturalnych właściwości 

towaru 

A. nie odpowiada. 

B. odpowiada w całości. 

C. ponosi odpowiedzialność wspólnie z nadawcą. 

D. odpowiada proporcjonalnie do powstałej szkody. 

Zadanie 15. 

Która grupa ubezpieczeń jest obowiązkowa w transporcie drogowym ładunków? 

A. AC i OC 

B. AC i OCP 

C. OC i OCP 

D. OCP i NNW 

Zadanie 16. 

Rysunek przedstawia fragment 

A. listu CMR. 

B. karnetu TIR. 

C. karnetu ATA. 

D. formularza SAD. 
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Zadanie 17. 

W pozycjach MANIFESTE DE MARCHANDISES należy wpisać dane dotyczące 

A. ładunku. 

B. nadawcy. 

C. odbiorcy. 

D. przewoźnika. 

Zadanie 18. 

Karnety ATA są wydawane i rejestrowane w siedzibie 

A. Głównego Urzędu Celnego. 

B. Krajowej Izby Gospodarczej. 

C. Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. 

D. Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. 

Zadanie 19. 

Ile wyniesie miesięczny koszt paliwa, jeżeli pojazd rocznie przejeżdża 96 000 km, spalając 35 litrów na 

100 km, a cena jednego litra paliwa wynosi 4,50 zł? 

A.   8 000 zł 

B. 10 280 zł 

C. 12 600 zł 

D. 36 000 zł 
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Zadanie 20. 

Za przewóz jednostki ładunkowej o objętości 2 m3 przewoźnik pobiera opłatę 0,60 zł za km. Jaki będzie 

koszt przewozu 24 m3 ładunku na odległość 2 000 km? 

A. 12 000 zł 

B. 14 400 zł 

C. 24 000 zł 

D. 28 800 zł 

Zadanie 21. 

Jaki będzie koszt przewozu 200 000 litrów soku pomidorowego cysterną o pojemności 25 000 litrów i stawce 

4 zł za km z firmy X do firmy Y, oddalonej o 50 km? 

A.    800 zł 

B. 1 600 zł 

C. 2 400 zł 

D. 3 200 zł 

Zadanie 22. 

ZMPD planer to oprogramowanie służące do  

A. zarządzania logistyką. 

B. planowania tras wahadeł spedycyjnych. 

C. planowania tras samochodów ciężarowych. 

D. zarządzania przedsiębiorstwem transportowym. 

Zadanie 23. 

Program SpedTrans 8 to system wspomagający 

A. obsługę tachografów. 

B. rozmieszczenie ładunku. 

C. zarządzanie firmą leasingową. 

D. zarządzanie firmą transportową. 

Zadanie 24. 

W dwóch komorach cysterny przewożone jest 10 000 litrów kwasu siarkowego o gęstości 1800 kg/m3 

i 10 000 litrów kwasu azotowego o gęstości 1400 kg/m3. Oblicz masę przewożonego ładunku.  

A. 3 200 kg 

B. 32 000 kg 

C. 320 000 kg 

D. 3 200 000 kg 
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Zadanie 25. 

Na rysunku przedstawiono przygotowany do przewozu towar posiadający właściwości 

A. żrące 

B. trujące. 

C. łatwopalne. 

D. promieniotwórcze. 

 

 

Zadanie 26. 

Co najmniej czterech łańcuchów mocujących należy użyć do mocowania 

A. klinowego. 

B. blokowego. 

C. krzyżowego. 

D. szpringowego. 

Zadanie 27.  

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

znajdować się środek ciężkości ładunku o masie 24 ton. 

A. 6,0 m 

B. 6,5 m 

C. 7,0 m 

D. 7,5 m 

 

 

 

 

Zadanie 28. 

Technologię wykorzystującą fale radiowe do identyfikacji ładunków określa się skrótem 

A. GPS 

B. GLN 

C. RFID 

D. TPMS 
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Zadanie 29. 

Zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym krajowym transporcie 

zbiorowym określa 

A. ustawa. 

B. umowa. 

C. konwencja. 

D. rozporządzenie. 

Zadanie 30. 

Przepisów o publicznym transporcie zbiorowym nie stosuje się do regularnego przewozu osób realizowanego 

w transporcie 

A. miejskim. 

B. turystycznym. 

C. międzymiastowym. 

D. strefy przygranicznej. 

Zadanie 31. 

Organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest  

A. gmina. 

B. spółka. 

C. zakład. 

D. przedsiębiorstwo. 

Zadanie 32. 

Cechą transportu publicznego, która wskazuje, że określony pojazd mija określony punkt, najczęściej 

przystanek, we wcześniej ustalonym czasie wynikającym z rozkładu jazdy, jest 

A. rytmiczność. 

B. punktualność. 

C. niezawodność. 

D. bezpośredniość. 

Zadanie 33. 

Jedną z cech funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego osób jest posiadanie przez środki transportu 

drogowego tablic 

A. kierunkowych. 

B. członkowskich. 

C. ostrzegawczych. 

D. reklamacyjnych. 
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Zadanie 34. 

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 35. 

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 36. 

Dzieci i młodzież w okresie nauki szkolnej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, przy 

przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej 

i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione do ulgi 

A. 33% 

B. 37% 

C. 49% 

D. 61% 

Zadanie 37. 

Przewoźnik wykonujący przewozy osób jest zwolniony od obowiązku przewozu osób, jeżeli 

A. stwierdzi, że trasa jest nierentowna. 

B. doszło do rażącego naruszenia zasad korzystania z przystanków. 

C. odstąpił potwierdzenie powierzenia wykonania przewozu innemu przewoźnikowi. 

D. zachodzą uniemożliwiające przewóz okoliczności, których nie mógł uniknąć ani zapobiec ich 

skutkom. 

Zadanie 38. 

Regulamin określający warunki obsługi podróżnych wydawany jest przez 

A. gminę. 

B. powiat. 

C. organizatora. 

D. przewoźnika. 
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Zadanie 39. 

Kto odpowiada za prawidłową obsługę tachografu cyfrowego podczas realizacji przewozu?  

A. Spedytor. 

B. Kierowca. 

C. Mechanik. 

D. Pracodawca. 

Zadanie 40. 

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy 

A. dziecka w wieku powyżej 4 lat. 

B. osoby o wzroście poniżej 150 cm. 

C. kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera. 

D. osoby chorej lub niepełnosprawnej, której towarzyszy opiekun. 
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