
20. Formuła handlowa EXW (Ex Works) oznacza:
@ Minimum obowiązków oraz odpowiedzialności po stronie sprzedającego i maksimum po 

stronie kupującego
B. Maksimum obowiązków oraz odpowiedzialności po stronie sprzedającego i minimum po 

stronie kupującego
© Że sprzedający (np. eksporter) ma obowiązek wyprodukować (wytworzyć, kupić) określony 

w umowie towar i w ustalonym dniu przekazać go kupującemu we wskazanym miejscu
© Że cała gestia transportowa jest w rękach kupującego

21. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu:
@ Jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego
B. Jest rodzajem ubezpieczenia osobowego
C. Jest ubezpieczeniem dobrowolnym
©. Jest ubezpieczeniem obowiązkowym

22. Do wskaźników techniczno - ekonomicznych w transporcie zalicza się:
@ Gotowość techniczna taboru
© Średnia szybkość techniczna
C. Koszty materiałów pędnych i eksploatacyjnych
© Wykorzystanie ładowności

23. Prawdziwe jest zdanie:
@ Outsourcing polega na korzystaniu z dóbr i usług, które są przedmiotem transakcji rynkowej 

świadczonej przez zewnętrznego wykonawcę
B. Za pomysłodawcę idei wykorzystania kontenera w transporcie ładunków uważa się 

Australijczyka Donalda McGregora
© Produkcja przedsiębiorstwa transportowego posiada charakter usługowy, 

nieuprzedmiotowiony i przestrzenny
D. Organizacja GS1 to krajowy system standardów i rozwiązań biznesowych

24. Świadczenie w Polsce usług w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy reguluje:
@ Kodeks cywilny
© Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne
C. Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów
D. FIATA

25. Wskaż prawidłowe wytłumaczenie następujących skrótów:
A. TEU - jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 40 stóp
© FIATA - Międzynarodowa Federacja Zrzeszeń Spedytorów
© RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
© TKM - tonokilometr
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1. Pomiędzy podmiotami w sieci dostaw ma miejsce:
® Współpraca
© Dominacja

® Partnerstwo
© Walka konkurencyjna

2. Charakterystyczne dla strategii dystrybucji w oparciu o własne kanały dystrybucji są kanały:
@ Krótkie
© Nierozbudowane

B. Długie
D. Rozbudowane

3. Podstawą do wystawienia faktury nie jest dokument:
® pz
© MM +

B. WZ 
©MM-

4. Do uczestników, którzy przejmują prawo własności do przepływających w kanale dystrybucji 
produktów i przekazują je dalej, należą:
® Hurtownicy 
C. Agenci

© Detal iści 
D. Brokerzy

5. W przypadku, gdy nie występuje żaden producent (dostawca), lokalizacja węzła w sieci 
dystrybucji jest uzależniona od:

A. Kosztów dostaw od dostawców 
© Położenia odbiorców (ich współrzędne)

B. Kosztów dostaw do odbiorców 
© Wielkości dostaw do odbiorców

6. Z centrum dystrybucji wysyłane są ładunki jednorodne i niejednorodne w proporcji 40:60. 
Strumień wysyłek ładunków niejednorodnych będzie uzależniony od współczynnika:

A. Jednorodności ładunku
© Średniego wypełnienia objętości ładunku

© Niejednorodności ładunku 
© Korekcji ładunkowej

7. Jednostką produkcyjną pośredniego stopnia złożoności jest:
A. Stanowisko robocze 
© Linia produkcyjna

© Gniazdo produkcyjne 
D. Wydział produkcyjny

8. Harmonogram występuje w przypadku produkcji:
® Potokowej
© Rytmicznej

B. Niepotokowej 
C. Nierytmicznej

9. Punkt rozdziału typu FTO może być ulokowany w fazie:
A. Zaopatrzenia 
© Dystrybucji

® Produkcji
D. Powtórnego zagospodarowania

10. Im wyższy wskaźnik nierównomiemości produkcji:
® Tym zapas niższy
© Zapas może nie występować wcale

B. Tym zapas wyższy
D. Zapas będzie występował zawsze

11. Które zapisy na rysunku wykonawczym wyrobu przedstawiają go w pomniejszonej skali:
@1:2
C. 100:1

B. 2:1 
© 1:100



12. Zaznacz stwierdzenia charakterystyczne dla koncepcji zarządzania produkcją OPT:
A. Godzina stracona na wąskim gardle jest godziną straconą tylko dla tego stanowiska
® Godzina stracona na wąskim gardle jest godziną straconą dla całego systemu 

produkcyjnego
C. Godzina zaoszczędzona na stanowisku nie będącym wąskim gardłem ma znaczenie dla 

całego systemu produkcyjnego
© Godzina zaoszczędzona na stanowisku nie będącym wąskim gardłem nie ma znaczenia dla 

całego systemu produkcyjnego

13. Numer GTIN jest przedstawiany w symbolice: 
SGS1-128 B. Kod 128

EAN-13 D. GS1-31

14. Liczba produktów, które może oznaczyć producent o prefiksie 590123456 wynosi:
® 1 000 © Do 1 000
C. 10 000 D. Do 10 000

15. Kodem EAN-13 są znakowane:
A. Paletowe jednostki ładunkowe 
© Opakowania zbiorcze detaliczne

B. Opakowania zbiorcze niedetaliczne 
© Opakowania jednostkowe detaliczne

16. Więcej niż jedną informację można zawrzeć w kodzie:
@ GS1-128 
C. EAN-8

17. Na etykiecie logistycznej występują: 
® Identyfikatory Zastosowań (IZ) 
C. Opisy co najmniej w języku polskim

18. Globalny numer GTIN zawiera:
A. Identyfikator Zastosowań
C. 13 znaków alfanumerycznych

B. EAN-13 
© DataBar

Numer SSCC
Odpowiedzi A i B są prawidłowe

© Prefiks producenta 
© Cyfrę kontrolną

19. Licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy udziela 
się przedsiębiorcy, jeżeli:
A. Przynajmniej jedna z osób zarządzających przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca w 

przedsiębiorstwie transportem drogowym legitymuje się certyfikatem kierowcy
© Znajduje się on w sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie transportu drogowego określonej dostępnymi środkami 
finansowymi lub majątkiem

© W stosunku do zatrudnionych przez niego kierowców, a także innych osób 
niezatrudnionych przez tego przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego 
rzecz nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy

© Posiada on tytuł prawny do dysponowania pojazdem lub pojazdami samochodowymi 
spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym, 
którymi transport drogowy ma być wykonywany


