
21. Do najważniejszych dokumentów kreujących europejską politykę transportową, który zakłada zrównoważony rozwój 
wszystkich gałęzi transportu ze szczególnym uwzględnieniem intermodalności zaliczamy:
a) Traktat z Maastricht
b) Traktat Rzymski
c) Biała Księga
d) Prawo przewozowe

22. Do środków transportu lotniczego, podzielonych ze względu na przeznaczenie, możemy zaliczyć:
a) Samoloty pasażerskie
b) Samoloty dalekiego zasięgu
c) Samoloty szerokokadłubowe
d) Samoloty towarowe

23. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
a) Holownik to statek lub okręt pomocniczy konstrukcyjnie przewidziany do holowania
b) Pchacz to statek o silniku niewspółmiernie dużej mocy w stosunku do rozmiarów samej jednostki, którego zadaniem jest 

holowanie
c) Flota rzeczna jest wykorzystywana głównie w transporcie morskim
d) Barka to rodzaj statku o płaskim dnie, służącego do transportu ładunków w żegludze śródlądowej

24. Do infrastruktury punktowej transportu samochodowego można zaliczyć:
a) Istniejącą sieć drogową.
b) Dworce autobusowe, stacje paliw, place i punkty przeładunkowe
c) Stacje techniczne, stacje zaopatrzenia materiałowo-technicznego samochodów
d) Każdy wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów

25. Przedstawiony na rysunku rodzaj transportu kombinowanego typu droga-kolej to system:
a) Piggy-back
b) Na barana
c) RO-LA
d) Ruchoma droga

POWODZENIA!
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1. Uwarunkowania planowania produkcji w przedsiębiorstwie tworzą:
a) Struktura organizacyjna planowania
b) Procedury i instrukcje planowania
c) Rzeczywista wielkość produkcji
d) Normatywy planowania produkcji

2. Planowanie produkcji w długim horyzoncie czasowym powinno uwzględniać:
a) Sezonowość popytu
b) Wąskie gardła
c) Okresowe tworzenie zapasów
d) Wysokie koszty produkcji

3. Kod kreskowy EAN-13 służy do zakodowania 13 cyfrowego Globalnego Numeru Jednostki Handlowej (GTIN), 
składającego się z:
a) Numeru Jednostki Kodującej
b) Numeru Jednostki Logistycznej
c) Prefiksu GS 1
d) Znaku stop

4. Skrót EDI oznacza:
a) Elektroniczna Wymianę Danych
b) Elektroniczny Kod Produktu
c) Electronic Document International
d) Electronic Data Interchange

5. Do planowania potrzeb dystrybucji wymagane są następujące informacje:
a) Prognozy popytu
b) Zapas początkowy i zapas zabezpieczający
c) Horyzont planowania dystrybucji
d) Wielkość zamówienia

6. Wskaźnik rotacji (R) określa:
a) Zdolność zachowania ciągłości wysyłek z centrum dystrybucji
b) Liczba dni efektywnej pracy pracowników w centrum dystrybucji
c) Wskazuje ile razy w ciągu analizowanego okresu jest odtwarzany średni stan zapasu
d) Rynkowe możliwości sprzedaży w regionie danego centrum dystrybucji

7. Dany jest prosty łańcuch dostaw: dostawca - producent - ostateczny odbiorca. Możliwości zaopatrzeniowe dostawcy 
to 600 ton, producenta 400 ton. Zdolność dostawcza takiej sieci jest równa:
a) Maksymalnym zdolnościom dostawczym ogniwa takiej sieci (dostawca - 600 ton)
b) Minimalnym zdolnościom dostawczym ogniwa takiej sieci (producent - 400 ton)
c) Średnim zdolnościom wszystkich ogniw tej sieci (dostawca + producent - 500 ton)
d) Sumie zdolności wszystkich ogniw tej sieci (dostawca + producent - 1000 ton)

8. Średni zapas miesięczny, do oceny logistycznego zabezpieczenia potrzeb, można obliczyć jako:
a) Średnia dzienną
b) Połowę średniej wielkości dostaw w tym miesiącu
c) Połowę sumy zapasu początkowego i końcowego
d) Połowę sumy zapasu minimalnego i maksymalnego

9. Do funkcji logistycznych w centrach logistycznych zaliczamy:
a) Transport
b) Magazynowanie
c) Kompletacje
d) Obsługę celną

10. Centrum logistyczne to:
a) To obok budowli magazynowych infrastruktura umożliwiająca wykonywanie przeładunków intermodalnych jednostek 

transportowych - kontenerów, nadwozi wymiennych i naczep - w ramach przewozów intermodalnych.
b) To magazyn centralny przedsiębiorstwa produkcyjnego lub dystrybucyjnego, w którym podejmowane są główne decyzje 

logistyczne.
c) Zbiór magazynów o łącznej powierzchni co najmniej 100 tys. m2.
d) To ośrodek decyzyjny dużego przedsiębiorstwa, który koordynuje jego działalność logistyczną oraz współpracę z dostawcami
i odbiorcami.



11. Organizacja dostaw wg koncepcji „Just In Time” polega na tym, że:
a) Dostawca realizuje dostawy w ilościach i terminach zgodnych z przekazanym mu harmonogramem produkcji
b) Dostawa polega na rytmicznym przepływie dóbr zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem odbiorców
c) Dostawy odbywają się na krótko przed momentem pojawienia się zapotrzebowania
d) Dostarczane są duże partie surowców dzielonych na mniejsze partie dostarczane w kilku uzgodnionych terminach

12. Główną cechą transportu intermodalnego jest:
a) Konieczność przewozu ładunków w jednej i tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe na całej trasie bez przeładunku 

towarów
b) Konieczność użycia różnych środków transportu co najmniej dwóch gałęzi transportu
c) Konieczność użycia jednego środka transportu na całej trasie przejazdu
d) Konieczność zmiany jednostki ładunkowej w czasie transportu

13. Przedstawiony na rysunku rodzaj transportu kombinowanego typu droga-kolej to system:
a) Ruchoma droga 
b) Piggy Back 
c) Na barana
d) RO-LA

14. Wyposażeniem niezbędnym przy parkowaniu pojazdów samochodowych na stanowiskach przeładunkowych są:
a) Odbojnice
b) Naprowadzacze pojazdów
c) Blokady kół
d) Sygnalizatory świetlne

15. W polityce transportowej Unii Europejskiej przy realizacji polityki zrównoważonego rozwoju wskazuje się następujące 
priorytety:
a) Działania prowadzące do racjonalizacji zapotrzebowania na usługi transportowe,
b) Tworzenie preferencji dla transportu kolejowego,
c) Przesunięcie pracy przewozowej w kierunku mniej zanieczyszczających rodzajów transportu,
d) Wykorzystywanie w transporcie nowych źródeł energii.

16. Charakterystyczną cechą przewozów całopojazdowych jest:
a) Przesyłka wypełnia całą lub prawie całą ładowność danego środka transportu
b) Wiele miejsc nadania i odbioru
c) Przesyłka ma różny kształt i opakowanie
d) Jedno miejsce nadania i odbioru

17. W Polsce umowę spedycji reguluje:
a) Kodeks cywilny
b) PSM
c) FIATA
d) OPWS

18. Do infrastruktury liniowej transportu lotniczego zalicza się:
a) Lądowiska lotniska
b) Drogi lotnicze
c) Rejony kontrolne lotnisk
d) Porty lotnicze

19. Do uniwersalnych nadwozi pojazdów samochodowych można zaliczyć:
a) Wywrotki
b) Skrzynie z plandeka
c) Chłodnie
d) Cysterny


