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1. Magazyn w którym strefa przyjęć nie sąsiaduje ze strefą wydań nazywamy:
a) przemysłowym
b) workowym
c) wysokiego składowania
d) przelotowym

2. Dokument niezwiązany z procesami przyjęcia do magazynu to:
a) PZ
b) RW
c)ZW
d) Mm

3. System odnawiania zapasów oparty na przeglądzie okresowym nie posiada:
a) okresu cyklu przeglądu
b) wielkości zamówienia
cj poziomu zapasu informacyjnego
d) poziomu zapasu maksymalnego

4. Jednym ze sposobów składowania może być składowanie:
a) rzędowe
b) pojedyncze
c) prostopadłe
d) równoległe

5. Łańcuch dostaw to:
a) przedsiębiorstwa rywalizujące ze sobą
b) przedsiębiorstwa całkowicie odmienne w stosunku do prowadzonego rodzaju usług
c) przedsiębiorstwa chcące zdobyć klienta i sprzedać mu swoje towary
d) przedsiębiorstwa współpracujące ze sobą chcące osiągnąć przewagę konkurencyjna

6. Ze względu na wielkość opakowania podlegają podziałowi na:
aj jednostkowe, zbiorcze, transportowe
b) magazynowe, zbiorcze, transportowe
c) zapasowe, transportowe, magazynowe
d) transportowe, jednostkowe, zapasowe



7. Koszt magazynowania, gdy opłata nie zależy od wielkości składowanego zapasu 
to:
a) koszt stały uzupełniania zapasu
bj koszt stały utrzymania zapasu
c) koszt zmienny uzupełniania zapasu
d) koszt zmienny utrzymania zapasu

8. Procesy zachodzące w obrębie całej gospodarki krajowej nazywamy:
a) makrologistyką
b) mezologistyką
c) logistyką globalną
d) mikrologistyka

9. Jeżeli średni zapas materiału wynosi 600 kg, a średni popyt na ten materiał 
wynosi 300 kg / na miesiąc to współczynnik pokrycia potrzeb zapasem (Wp) 
wynosi:
a) 2 miesiące
b) 1 miesiąc
c) 4 tygodnie
d) 2 tygodnie

10. Wśród dostępnych rozmiarów palet typu EUR nie występują:
a) 800 x 600 mm
b) 1000x 1200 mm
c) 800 x 1200 mm
d) 1200 x 1400 mm

11. W skład infrastruktury punktowej wchodzą:
a) linie lotnicze, linie kolejowe, morskie szlaki wodne
bj linie i stacje kolejowe, przystanki autobusowe, mosty i wiadukty
c) linie lotnicze, morskie szlaki wodne, mosty i wiadukty
d) przystanki autobusowe, linie lotnicze, linie kolejowe

12. Regulacją prawną dotyczącą międzynarodowego przewozu samochodowego 
towarów niebezpiecznych jest:
aj ADR
b) IATA/DGR
c) RID
d) ADN

13. FIATA to:
aj Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów
b) Polska Izba Spedycji i Logistyki
c) Europejskie Stowarzyszenie Przewoźników
d) żadna z powyższych nie jest poprawna



14. Z jaką gałęzią transportu powiązany jest konosament?
a) z transportem drogowym
b) z transportem kolejowym 
c) z transportem morskim 
d) z transportem lotniczym

15. W Polsce umowę spedycji reguluje:
a) DRP
b) PSM
c) FIATA
d) OPWS

16. Na jaki okres jest udzielana licencja uprawniająca do podejmowania
i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego:
a) na 1 rok, a po tym okresie musi być odnawiana
b) na okres od 2 do 10 lat
c) na czas oznaczony, na wniosek przedsiębiorcy nie krócej niż 2 I nie dłużej niż 50 lat 
d) na czas oznaczony 2 lat

17. Polski producent warzyw nawiązał współpracę z rosyjskim odbiorcą 
w zakresie sprzedaży swoich produktów na rynek rosyjski. Ze względu na koszty 
przewozu strony kontraktu handlowego uzgodniły, że najbardziej zasadne będzie 
skorzystanie z transportu kolejowego podczas wysyłki towarów do Rosji. 
Jaki rodzaj listu przewozowego musi być dołączony do wysyłanych towarów: 
a) RID 
b) CIM 
c) CMR 
d) SMGS

18. Ceduła listu przewozowego:
a) towarzyszy przesyłce od stacji nadania do stacji odbioru
b) jest przeznaczona dla nadawcy
c) jest rachunkiem za usługę
d) służy do celów statystycznych

19. Samochód niskotonażowy służy do przewozu ładunków o wadze:
a) do 1,5 tony
b) od 4 do 12 ton
cł od 2 do 4 ton
d) od 12 do 26 ton



20. Przedstawiony na rysunku rodzaj transportu kombinowanego typu droga-kolej 
to system:

a) piggy-back
b) packagin
c) RO-LA
d) Ruchoma droga

21. Magistrale to linie kolejowe charakteryzujące się:
a) tym, że liczba przewiezionych ładunków rocznie nie ma znaczenia
b) najmniejszą liczbą przewiezionych ładunków rocznie
c) średnią liczbą przewiezionych ładunków rocznie
d) największą liczbą przewiezionych ładunków rocznie

22. Allotment to:
a) Wynajem określonej przestrzeni ładunkowej w danej relacji przewozowej
b) Protokół uszkodzenia przesyłki w transporcie lotniczym
c) Typ kontenera morskiego
d) Lotnicza jednostka ładunkowa

23. Termin franco oznacza, że:
a) sprzedający jest obowiązany dostarczyć towar do umówionego miejsca na swój koszt
b) kupujący na własny koszt ma obowiązek odebrać towar z magazynu sprzedawcy
c) odbiorca może ulokować na pewien (umowny) czas swoje towary w magazynie 
sprzedawcy
d) odbiorca może ulokować na 3 miesiące towary w magazynie sprzedawcy

24. Główną cechą transportu intermodalnego jest:
a) konieczność wystąpienia przeładunku towarów
b) konieczność wystąpienia minimum 2 wykonawców odpowiedzialnych za przebieg 

dostawy
c) użycie środków przewozu różnych gałęzi transportu
d) możliwość zmiany jednostki ładunkowej w czasie transportu

25. Które formuły INCOTERMS uwzględniają tylko przewóz statkiem morskim?
a) EXW, FOB, CPT
b) FAS, CFR, CIF
c) DAF, DDP, CIF
d) DAF, CIF, DDU

POWODZENIA!


