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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 

AU.69-SG-20.01 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

2017 
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Zadanie 1. 

Klasa 3 w klasyfikacji materiałów niebezpiecznych ADR określa materiały 

A. żrące. 

B. stałe zapalne. 

C. ciekłe zapalne. 

D. promieniotwórcze. 

Zadanie 2. 

Opóźnienie procesu dojrzewania towaru osiąga się  

A. obniżając temperaturę otoczenia. 

B. zwiększając wietrzenie otoczenia. 

C. zmniejszając wilgotność względną otoczenia. 

D. zmniejszając koncentrację dwutlenku węgla w otoczeniu. 

Zadanie 3. 

Olej spożywczy jest ładunkiem szczególnie wrażliwym na 

A. działanie wilgoci. 

B. zmiany temperatury. 

C. oddziaływanie światła. 

D. wchłanianie obcych zapachów. 

Zadanie 4. 

Znak umieszczony na opakowaniu ostrzega, że znajduje się w nim materiał  

A. trujący. 

B. łatwopalny. 

C. utleniający. 

D. wybuchowy. 

 

Zadanie 5.  

Znak X umieszczony przed numerem rozpoznawczym niebezpieczeństwa X888 oznacza  

A. zakaz sprężania substancji. 

B. całkowity zakaz kontaktu tego materiału z wodą. 

C. wrażliwość materiału na temperatury poniżej 0°C. 

D. całkowity zakaz kontaktu tego materiału z powietrzem. 

Zadanie 6. 

Cechą charakterystyczną dla transportu łamanego jest wykorzystanie 

A. jednego środka transportu w jednej gałęzi transportu. 

B. dwóch środków transportu w jednej gałęzi transportu. 

C. jednego środka transportu w dwóch gałęziach transportu. 

D. dwóch środków transportu w dwóch gałęziach transportu. 
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Zadanie 7.  

Wadą transportu drogowego jest 

A. ograniczona ładowność środków transportu. 

B. ograniczona dostępność środków transportu. 

C. możliwość przewozu tylko niektórych rodzajów ładunków. 

D. mała mobilność wymagająca dokonywania przeładunków towaru. 

Zadanie 8. 

Która z polis ma zastosowanie przy ubezpieczeniu konkretnej przesyłki określonym środkiem transportu na 

określonej trasie? 

A. Obrotowa. 

B. Odpisowa. 

C. Generalna. 

D. Jednostkowa. 

Zadanie 9. 

Właściciel przewożonego ładunku, któremu zależy na zabezpieczeniu swojego majątku, powinien zawrzeć 

ubezpieczenie 

A. OCP 

B. NNW 

C. Cargo 

D. Assistance 

Zadanie 10. 

Egzemplarz listu przewozowego przeznaczony dla przewoźnika, służący do pokwitowania odbioru ładunku, 

to 

A. ceduła. 

B. grzbiet. 

C. wtórnik. 

D. oryginał. 

Zadanie 11. 

Międzynarodowa umowa dotycząca przewozu artykułów spożywczych szybko psujących się to konwencja 

A. ATP 

B. ADR 

C. CMR 

D. AETR 

Zadanie 12. 

Kalibrację tachografu wykonuje się standardowo co 

A.   6 miesięcy. 

B. 12 miesięcy. 

C. 24 miesiące. 

D. 36 miesięcy. 
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Zadanie 13. 

Maksymalny tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 

A. 46 godzin. 

B. 48 godzin. 

C. 54 godzin. 

D. 56 godzin. 

Zadanie 14. 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest wydawane  

A. na okres 2 lat. 

B. na okres 5 lat.  

C. na okres 10 lat. 

D. bezterminowo. 

Zadanie 15. 

W sytuacji winy nieumyślnej przy powstaniu szkody pracownik jest zobowiązany do naprawienia tej szkody 

w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę, lecz nie może ona być większa niż 

A. jednomiesięczne wynagrodzenie pracownika. 

B. trzymiesięczne wynagrodzenie pracownika. 

C. półroczne wynagrodzenie pracownika. 

D. roczne wynagrodzenie pracownika. 

Zadanie 16. 

Jeżeli na skutek zwłoki w przewozie krajowym powstała szkoda inna niż w przesyłce, przewoźnik jest 

obowiązany do zapłacenia odszkodowania do wysokości 

A. jednej kwoty przewoźnego. 

B. podwójnej kwoty przewoźnego. 

C. potrójnej kwoty przewoźnego. 

D. poczwórnej kwoty przewoźnego. 

Zadanie 17. 

Realizując załadunek pojazdu  należy tak umieścić ładunek, aby nacisk na oś przednią wyniósł minimum 

A. 20% ciężaru pojazdu z ładunkiem. 

B. 30% ciężaru pojazdu z ładunkiem. 

C. 40% ciężaru pojazdu z ładunkiem. 

D. 50% ciężaru pojazdu z ładunkiem. 

Zadanie 18. 

Jeżeli ściana boczna skrzyni ładunkowej jest wykorzystywana do mocowania ładunków, to ze względów 

bezpieczeństwa musi wytrzymać działanie siły równej 

A. 30% maksymalnego ciężaru ładunku. 

B. 40% maksymalnego ciężaru ładunku. 

C. 50% maksymalnego ciężaru ładunku. 

D. 60% maksymalnego ciężaru ładunku. 
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Zadanie 19. 

Karnet ATA jest dokumentem celnym, który umożliwia i usprawnia czasową odprawę celną towarów 

wywożonych w celach 

A. turystycznych do krajów UE. 

B. wystawienniczych do krajów UE. 

C. turystycznych do krajów spoza UE. 

D. wystawienniczych do krajów spoza UE. 

Zadanie 20. 

Posiadacz karnetu TIR przed rozpoczęciem podróży na jego okładce wpisuje 

A. numer w rejestrach celnych. 

B. numery nałożonych plomb celnych. 

C. liczbę i rodzaj przesyłek oraz opis towaru. 

D. numer i datę ważności świadectwa uznania. 

Zadanie 21. 

Do listu przewozowego nie wpisuje się 

A. nazwy przewoźnika. 

B. numeru rejestracyjnego pojazdu.  

C. kosztów przewoźnika związanych z przewozem. 

D. masy brutto lub inaczej wyrażonej ilości towaru. 

Zadanie 22. 

Za przewóz 1 t piasku przewoźnik pobiera opłatę 2,50 zł za km. Trzeba przewieźć 6 t piasku na odległość 

250 km. Jaki będzie zysk przewoźnika, jeżeli koszt przejazdu pojazdu wynosi 1 zł za kilometr? 

A. 3 000,00 zł 

B. 3 500,00 zł  

C. 3 750,00 zł 

D. 4 000,00 zł 
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Zadanie 23. 

 

Na podstawie cennika przewozu określ koszt przewozu 30 skrzyń z ładunkiem o masie po 150 kg każda na 

odległość 450 km. 

A. 1 125,00 zł 

B. 1 350,00 zł 

C. 1 575,00 zł 

D. 1 800,00 zł 

Zadanie 24. 

Koszty, jakie ponosi przewoźnik podczas przewozu 40 ton ładunku na odległość 500 km, wynoszą 40 000 zł. 

O ile przewoźnik powinien zwiększyć koszt 1 km, chcąc osiągnąć 20 % zarobek? 

A. 0,20 zł 

B. 0,40 zł 

C. 0,60 zł 

D. 0,80 zł 

Zadanie 25. 

iCargo to program obsługujący 

A. zlecenia transportowe i spedycyjne. 

B. analizę efektywności użytkowania pojazdu. 

C. system serwisowy przedsiębiorstwa transportowego. 

D. zgłoszenia przesyłowe do wyjściowego urzędu celnego. 

Zadanie 26. 

Program do ewidencji czasu pracy kierowców to 

A. GPS 

B. e-SPEED 

C. Tachospeed 

D. IRU TIR-EPD 

Cennik przewozu 
  

Masa ładunku 
  

kg 

Odległość 
przewozu łącznie 

km 

Cena za 1 km 
  
zł 

1 - 2000 

1 - 200 2,00 

201 - 400 2,50 

Powyżej 401 3,00 

2001 - 4000 

1 - 200 2,50 

201 - 400 3,00 

Powyżej 401 3,50 

4001 - 6000 

1 - 200 3,00 

201 - 400 3,50 

Powyżej 401 4,00 
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Zadanie 27. 

Przed przystąpieniem do napełniania cysterny ładunkiem niebezpiecznym należy 

A. wyłączyć silnik pojazdu. 

B. otworzyć włazy górne cysterny. 

C. otworzyć otwory wentylacyjne cysterny. 

D. obniżyć temperaturę cysterny poniżej 20°C. 

Zadanie 28. 

Jakiego koloru powinny być pasy do oznaczania ładunku wystającego z tyłu pojazdu? 

A. Białego i żółtego. 

B. Żółtego i czerwonego. 

C. Białego i czerwonego. 

D. Białego i pomarańczowego. 

Zadanie 29. 

W przypadku przewozu kontenerów na przyczepach lub naczepach podkontenerowych do ich mocowania 

wykorzystuje się   

A. łączniki skrętne. 

B. napinacze rozporowe. 

C. kliny i łożyska klinowe. 

D. mocowanie szpringowe. 

Zadanie 30. 

Pierwsze trzy cyfry kodu kreskowego EAN13 oznaczają 

A. opis towaru. 

B. liczbę kontrolną. 

C. producenta towaru. 

D. kraj, w którym towar wyprodukowano. 

Zadanie 31. 

Zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym do podjęcia i wykonywania krajowego transportu 

drogowego więcej niż dziewięciu osób niezbędne jest posiadanie 

A. licencji. 

B. koncesji. 

C. zezwolenia. 

D. upoważnienia. 

Zadanie 32. 

Umowa INTERBUS dotyczy firm transportowych wykonujących przewozy drogowe 

A. regularne.  

B. wahadłowe. 

C. okazjonalne. 

D. regularne specjalne. 
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Zadanie 33. 

W celu uzyskania licencji na międzynarodowy przewóz osób należy złożyć odpowiednie dokumenty do 

A. Starostwa Powiatowego. 

B. Urzędu Marszałkowskiego. 

C. Ministerstwa Infrastruktury. 

D. Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. 

Zadanie 34. 

Przewóz regularny specjalny to 

A. niepubliczny regularny przewóz grupy osób z wyłączeniem innych osób. 

B. przewóz na potrzeby własne wykonywany w regularnych odstępach czasu. 

C. wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób w tych samych odstępach czasu. 

D. publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami. 

Zadanie 35. 

Przewozy osób w trakcie których ten sam autobus jest wykorzystywany do przewozu tej samej grupy 

pasażerów na całej trasie podróży oraz do przywiezienia ich z powrotem do miejsca początkowego, to 

przewóz 

A. jednolity. 

B. indywidualny. 

C. przy drzwiach otwartych. 

D. przy drzwiach zamkniętych. 

Zadanie 36. 

W formularzu jazdy nie umieszcza się  

A. listy pasażerów. 

B. numeru rejestracyjnego pojazdu. 

C. danych kierowcy (kierowców) autobusu. 

D. etapów zarejestrowanego czasu pracy kierowcy. 

Zadanie 37. 

Formularz jazdy jest wymagany przy wykonywaniu przewozów 

A. regularnych krajowych. 

B. wahadłowych krajowych. 

C. okazjonalnych międzynarodowych. 

D. regularnych specjalnych międzynarodowych. 

Zadanie 38. 

Program przeznaczony do projektowania i synchronizacji rozkładów jazdy w transporcie drogowym osób to 

A. ERJOT 

B. PEKAES 

C. AGC BusMan 

D. IRU TIR-EPD 
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Zadanie 39. 

Do ustawowej ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego 

w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, pod warunkiem 

niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, są uprawnione dzieci do 

A. 3 lat. 

B. 4 lat. 

C. 6 lat. 

D. 10 lat. 

Zadanie 40. 

Przewoźnik przewozów dalekobieżnych powinien zaproponować klientowi zwrot kosztów biletu w razie 

opóźnienia wynoszącego ponad  

A. 0,5 godziny. 

B. 1,0 godzinę. 

C. 1,5 godziny. 

D. 2,0 godzin. 
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