Zadanie 1.
Spóáka zakáadana w celu prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, do zaáoĪenia której wymagany jest
okreĞlony kapitaá, a odpowiedzialnoĞü za zobowiązania przynajmniej jednego wspólnika jest
nieograniczona, to spóáka
A.
B.
C.
D.

akcyjna.
cywilna.
komandytowo-akcyjna.
z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią.

Zadanie 2.
Kierownik zakáadu produkcyjnego porównaá wyniki sprzedaĪy w pierwszym kwartale z planem
sprzedaĪy. Do którego elementu procesu decyzyjnego naleĪy zakwalifikowaü wykonaną przez
kierownika czynnoĞü?
A.
B.
C.
D.

Decyzji.
Kontroli.
Dziaáania.
Informacji.

Zadanie 3.
Jednostka gospodarcza, tworzona przez minimum 10 osób fizycznych lub 3 osoby prawne, której celem
jest prowadzenie wspólnej dziaáalnoĞci gospodarczej w interesie zrzeszonych czáonków, to
A.
B.
C.
D.

spóádzielnia.
spóáka cywilna.
stowarzyszenie.
spóáka handlowa.

Zadanie 4.
Który z przedstawionych opisów charakteryzuje centrum dystrybucji?
A.
B.

C.

D.

Obiekt przestrzennie funkcjonalny, wyodrĊbniony pod wzglĊdem ekonomicznym i prawnym,
w którym dokonywana jest systematyczna wymiana produktów.
Jednostka organizacyjna zajmująca siĊ magazynowaniem towarów bĊdących wáasnoĞcią
dostawców oraz ich rozdzielaniem do odbiorców wedáug okreĞlonej dyspozycji wáaĞciciela
towarów.
Jednostka organizacyjna zajmująca siĊ organizowaniem przewozu áadunków na zlecenie
osoby prawnej lub fizycznej oraz wykonująca niezbĊdne czynnoĞci dodatkowe, wynikające ze
specyfiki zlecenia.
Obiekt przestrzennie funkcjonalny wraz z infrastrukturą i organizacją, w którym realizowane
są usáugi logistyczne związane z przyjmowaniem, magazynowaniem, rozdziaáem
i wydawaniem towarów oraz usáugi towarzyszące, Ğwiadczone przez niezaleĪne w stosunku
do nadawcy lub odbiorcy podmioty gospodarcze.
Strona 2 z 13

Zadanie 5.
W selektywnej zbiórce odpadów posegregowane odpady szklane naleĪy wrzucaü do pojemników lub
worków w kolorze
A.
B.
C.
D.

Īóátym.
zielonym.
brązowym.
niebieskim.

Zadanie 6.
W celu zaáoĪenia spóáki z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią naleĪy dysponowaü kapitaáem w wysokoĞci
minimum
A.
B.
C.
D.

5 000 zá
10 000 zá
50 000 zá
100 000 zá

Zadanie 7.
Który dokument potwierdza wydanie materiaáu z magazynu do produkcji?
A.
B.
C.
D.

Wz
Pw
Rw
Mm

Zadanie 8.
Przedstawiony schemat struktury organizacyjnej przedsiĊbiorstwa ilustruje specjalizacjĊ
A.
B.
C.
D.

regionalną.
techniczną.
produktową.
funkcjonalną.
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Zadanie 9.
Jaką strukturĊ organizacyjną przedsiĊbiorstwa przedstawiono na schemacie?

A.
B.
C.
D.

Liniową.
Macierzową.
Funkcjonalną.
Sztabowo-liniową.

Zadanie 10.
Organizacja przepáywu materiaáów, w której zapotrzebowanie jest sygnaáem do uruchomienia
przepáywu materiaáów i dziaáaĔ logistycznych, to koncepcja
A.
B.
C.
D.

pull.
push.
Just-in-time.
Quick Response.

Zadanie 11.
Ilu pracowników naleĪy zaplanowaü do skompletowania 100 zamówieĔ, które muszą byü przygotowane
w ciągu jednej zmiany trwającej 8 godzin, jeĪeli czas kompletacji jednego zamówienia wynosi 9 minut?
A.
B.
C.
D.

1 pracownika.
2 pracowników.
3 pracowników.
4 pracowników.
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Zadanie 12.
PrzedsiĊbiorstwo produkcyjne zatrudnia 10 pracowników. KaĪdy z nich, w ciągu miesiąca, pracuje
22 dni po 8 godzin dziennie. Ile Ğrodków finansowych naleĪy zaplanowaü na miesiĊczne páace, jeĪeli
stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosi 15 zá/rbh, a dodatkowe koszty pracy (premie,
ubezpieczenia) są na poziomie 30% wynagrodzenia zasadniczego?
A.
B.
C.
D.

26 400,00 zá
34 320,00 zá
264 000,00 zá
335 280,00 zá

Zadanie 13.
Który system informatyczny naleĪy wdroĪyü w przedsiĊbiorstwie, aby sprawnie zarządzaü ruchem
towarów w magazynie?
A.
B.
C.
D.

EDI
GPS
MRP
WMS

Zadanie 14.
Priorytet w realizacji zadaĔ produkcyjnych, wyznaczony przez caákowity czas realizacji zadania
produkcyjnego, to metoda
A.
B.
C.
D.

„minimalnego czasu wykonania”.
„ostatnie weszáo, pierwsze wyszáo”.
„pierwsze weszáo, pierwsze wyszáo”.
„wczeĞniejszego terminu zakoĔczenia”.

Zadanie 15.
Tabela przedstawia liczbĊ zamówieĔ skompletowanych w ciągu tygodnia.
poniedziaųek

wtorek

Ƒroda

czwartek

piČtek

200

220

160

240

180

Ile wyniosáa efektywnoĞü kompletowania w piątek, jeĪeli jako wydajnoĞü standardową przyjĊto Ğrednią
dzienną wielkoĞü kompletacji zamówieĔ w danym okresie?
A.
B.
C.
D.

90%
95%
100%
110%
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Zadanie 16.
Peány zakres zadaĔ miejskiego przedsiĊbiorstwa wodno-kanalizacyjnego obejmuje
A.
B.
C.
D.

dowóz Ğcieków do oczyszczalni.
dostawĊ pary wodnej do odbiorców.
dostawy czystej wody i odprowadzanie Ğcieków.
rozprowadzanie gorącej wody w celu ogrzewania pomieszczeĔ produkcyjnych.

Zadanie 17.
Przedstawiony dokument jest stosowany w celu potwierdzenia

A.
B.
C.
D.

wydania towaru odbiorcy.
przyjĊcia materiaáów od dostawcy.
przyjĊcia wyrobu gotowego z produkcji do magazynu.
przemieszczania towaru miĊdzy wáasnymi magazynami.

Zadanie 18.
ĝrodkiem miejskiego transportu zbiorowego charakteryzującym siĊ duĪą zdolnoĞcią przewozową,
trakcją zasilającą w postaci trzeciej szyny oraz torowiskiem poprowadzonym na ogóá pod powierzchnią
ziemi, jest
A.
B.
C.
D.

metro.
tramwaj.
trolejbus.
autobus miejski.
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Zadanie 19.
W jakich dwóch jĊzykach jest sporządzany miĊdzynarodowy list przewozowy CIM, jeĪeli krajem
nadania jest Polska?
A.
B.
C.
D.

Angielskim oraz táumaczeniem polskim, francuskim lub rosyjskim.
Angielskim oraz táumaczeniem polskim, niemieckim lub rosyjskim.
Polskim oraz táumaczeniem niemieckim, francuskim lub angielskim.
Polskim oraz táumaczeniem niemieckim, francuskim lub hiszpaĔskim.

Zadanie 20.
Drugi egzemplarz miĊdzynarodowego samochodowego listu przewozowego CMR, tzw. ceduáa,
A.
B.
C.
D.

pozostaje w miejscu nadania.
jest przeznaczony dla odbiorcy.
jest przeznaczony dla nadawcy.
pozostaje w miejscu przeznaczenia.

Zadanie 21.
Elektroniczna Platforma Usáug Administracji Publicznej to model administracyjny
A.
B.
C.
D.

A2C
B2B
B2C
C2C

Zadanie 22.
Z analizy przedstawionej struktury organizacyjnej wynika, Īe pracownicy referatu kadr podlegają
bezpoĞrednio

A.
B.
C.
D.

komendantowi.
referatowi finansowemu.
wydziaáowi organizacyjnemu.
zastĊpcy komendanta ds. logistyki.
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Zadanie 23.
Z elektronicznej skrzynki podawczej prowadzonej przez jednostki administracyjne moĪe skorzystaü
osoba, która
A.
B.
C.
D.

posiada adres e-mail.
potwierdzi osobiĞcie swoją toĪsamoĞü w urzĊdzie.
záoĪy deklaracjĊ toĪsamoĞci w postaci faksymile podpisu.
posiada podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Zadanie 24.
Dokumentem okreĞlającym zasady i tryb postĊpowania w wykonywaniu typowych, powtarzających siĊ
czynnoĞci biurowych oraz sposób postĊpowania z aktami jest
A.
B.
C.
D.

rzeczowy wykaz akt.
system kancelaryjny.
instrukcja kancelaryjna.
protokóá zdawczo-odbiorczy.

Zadanie 25.
Zadaniem dziaáu logistyki przedsiĊbiorstwa produkcyjnego jest
A.
B.
C.
D.

dobór kadr wedáug jej kwalifikacji.
planowanie procesów technologicznych.
gospodarka remontowa maszyn i urządzeĔ.
zaopatrzenie materiaáowe i dostarczanie produktów.

Zadanie 26.
Które obiekty naleĪą do infrastruktury punktowej transportu miejskiego?
A.
B.
C.
D.

Sieü energetyczna zasilająca miasto.
Budynki sáuĪące do obsáugi pasaĪerów.
Pasy terenu sáuĪące do poruszania siĊ pieszych.
Wydzielone pasy terenu przeznaczone do ruchu pojazdów.

Zadanie 27.
Oblicz Ğrednie miesiĊczne zuĪycie wody przez 20 pracowników zatrudnionych w zakáadzie produkcji
Ğrodków ochrony roĞlin, gdzie mają oni kontakt z kwasem azotowym.
A.
B.
C.
D.

9 m3
30 m3
45 m3
300 m3
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Zadanie 28.
Organem wydającym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej jest
A.
B.
C.
D.

kierownik jednostki organizacyjnej, która przeprowadza tĊ imprezĊ.
wojewoda, wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.
sąd rejonowy, wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wáaĞciwy ze wzglĊdu na miejsce przeprowadzenia
imprezy masowej.

Zadanie 29.
Ustal, na podstawie fragmentu Ustawy o bezpieczeĔstwie imprez masowych, w ciągu ilu dni od
otrzymania wniosku komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji wydaje opiniĊ o niezbĊdnej
wielkoĞci siá i Ğrodków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej?
Fragment Ustawy o bezpieczeĔstwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.
Art. 25. 1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie póǍniej niǏ na 30 dni przed planowanym
terminem jej rozpoczħcia:
1) wystħpuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
2) zwraca siħ do wųaƑciwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji
i komendanta powiatowego (miejskiego) Paŷstwowej StraǏy PoǏarnej, dysponenta zespoųów ratownictwa
medycznego i paŷstwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbħdnej wielkoƑci sių
i Ƒrodków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeǏeniach do stanu technicznego obiektu
(terenu) oraz o przewidywanych zagroǏeniach (…)
3. WųaƑciwi miejscowo: komendant powiatowy (rejonowy, miejski) Policji, komendant powiatowy (miejski)
Paŷstwowej StraǏy PoǏarnej, dysponent zespoųów ratownictwa medycznego i paŷstwowy inspektor sanitarny
wydajČ opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.
4. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zachowujČ waǏnoƑđ przez 6 miesiħcy od dnia ich wydania (…)
Art. 26. 2. Opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 (…) organizator doųČcza do wniosku, o którym mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1, niezwųocznie, jednak nie póǍniej niǏ na 14 dni przed terminem rozpoczħcia imprezy
masowej.
Art. 28. 4. W przypadku zmiany terminu imprezy masowej majČcej odbyđ siħ jednorazowo lub wedųug
ustalonego terminarza, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, organizator na 7 dni przed terminem jej
rozpoczħcia zawiadamia organ oraz podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2.

A.
B.
C.
D.

3 dni.
7 dni.
14 dni.
30 dni.
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Zadanie 30.
Ustal, na podstawie fragmentu Ustawy o bezpieczeĔstwie imprez masowych, co najmniej ile dni przed
planowanym terminem imprezy masowej organ wydający zezwolenie na jej przeprowadzenie musi
ustosunkowaü siĊ do otrzymanego wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie tej imprezy?
Fragment Ustawy o bezpieczeĔstwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.
Rozdziaų 5
Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Art. 24. Organem wydajČcym zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej, zwanym dalej „organem”, jest
wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wųaƑciwy ze wzglħdu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej.
Art. 25. 1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie póǍniej niǏ na 30 dni przed planowanym
terminem jej rozpoczħcia:
1) wystħpuje do organu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (…)
2) zwraca siħ do wųaƑciwych miejscowo: komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji
i komendanta powiatowego (miejskiego) Paŷstwowej StraǏy PoǏarnej, dysponenta zespoųów ratownictwa
medycznego i paŷstwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbħdnej wielkoƑci sių
i Ƒrodków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeǏeniach do stanu technicznego obiektu
(terenu) oraz o przewidywanych zagroǏeniach (…)
Art. 26. 2. Opinie, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 (…) organizator doųČcza do wniosku, o którym mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 1, niezwųocznie, jednak nie póǍniej niǏ na 14 dni przed terminem rozpoczħcia imprezy masowej.
Art. 29. 1. Organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.
5. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania nastħpuje w drodze decyzji administracyjnej. Kopiħ decyzji
organ przekazuje niezwųocznie, nie póǍniej jednak niǏ w terminie 3 dni od dnia jej wydania, podmiotom
wymienionym w art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz wojewodzie.

A.
B.
C.
D.

3 dni.
7 dni.
14 dni.
30 dni.

Zadanie 31.
Przedstawiony symbol umieszcza siĊ na opakowaniu
A.
B.
C.
D.

biodegradowalnym.
wielokrotnego uĪytku.
pochodzenia roĞlinnego.
nadającym siĊ do recyklingu.

Strona 10 z 13

Zadanie 32.
Wytwórca odpadów, zobowiązany do ich ewidencjonowania, ma obowiązek záoĪyü do 15 marca
kaĪdego roku zbiorcze ich zestawienie za poprzedni rok kalendarzowy do
A.
B.
C.
D.

starosty.
wojewody.
marszaáka województwa.
wójta, burmistrza lub prezydenta.

Zadanie 33.
EwidencjĊ uproszczoną, skáadającą siĊ tylko z karty przekazania odpadów, mogą prowadziü maáe
i Ğrednie przedsiĊbiorstwa wytwarzające rocznie odpady niebezpieczne w iloĞci nieprzekraczającej
A.
B.
C.
D.

50 kg
100 kg
500 kg
1000 kg

Zadanie 34.
Przedstawiony dokument z zakresu gospodarki odpadami jest stosowany w celu

A.
B.
C.
D.

ewidencji wytwarzanych odpadów.
potwierdzenia przekazania odpadów.
ustalenia opáat za korzystanie ze Ğrodowiska.
zestawienia danych o wytwarzanych odpadach.
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Zadanie 35.
Z przedstawionego katalogu odpadów wynika, Īe odpady z wydobywania kopalin innych niĪ rudy
metali

A.
B.
C.
D.

powinny byü masą suchą.
są odpadami niebezpiecznymi.
mogą byü poddane unieszkodliwianiu poza instalacjami.
mogą byü przekazane osobom fizycznym i organizacjom.

Zadanie 36.
Znak towarowy "Zielony Punkt" (Der Grüne Punkt) umieszczony na opakowaniu, który oznacza, Īe
producent wniósá wkáad finansowy w budowĊ i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych, to znak

A.

B.

C.
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D.

Zadanie 37.
Gmina realizuje obowiązek dowoĪenia uczniów do szkoáy. Utrzymuje wáasny Ğrodek transportu, którego
miesiĊczny koszt utrzymania wynosi 3500 zá. JeĪeli Ğredni miesiĊczny przebieg autobusu wynosi
1500 km, a zewnĊtrzne przedsiĊbiorstwo transportowe zaoferowaáo cenĊ 2 zá/km + 8% podatku VAT,
to oferta przewoĨnika zewnĊtrznego jest
A.
B.
C.
D.

korzystniejsza o 260 zá
korzystniejsza o 500 zá
mniej korzystna o 260 zá
mniej korzystna o 500 zá

Zadanie 38.
Na postawie danych przedstawionych w tabeli zebranych podczas pomiaru ruchu, podaj ile wynosi
udziaá procentowy samochodów ciĊĪarowych w iloĞci pojazdów uczestniczących w ruchu.
A.
B.
C.
D.

1,67%
2,00%
2,33%
4,00%

Zadanie 39.
Miejskie terminale logistyczne funkcjonujące w systemach dostaw áadunków budowane są w celu
A.
B.
C.
D.

tworzenia nowych miejsc pracy.
tworzenia nowych miejsc magazynowania towarów.
usprawnienia bezpoĞrednich dostaw od nadawcy do odbiorcy áadunku.
ograniczenia zbyt czĊstych przejazdów samochodów przez centra miast.

Zadanie 40.
Dokumentem potwierdzającym przekazanie akt do archiwum jednostki jest
A.
B.
C.
D.

list przewozowy.
notatka sáuĪbowa.
wydanie zewnĊtrzne.
protokóá zdawczo-odbiorczy.
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