
Nazwa kwalifikacji: Organizacja i monitorowanie przep ywu zasobów i informacji w procesach 
produkcji, dystrybucji i magazynowania 
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* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

A.30-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 



Zadanie 1. 
Głównym celem metody MRP I (Material Requirement Planning) jest  

A. planowanie strategiczne przedsiębiorstwa. 
B. ustalenie wysokości ceny surowców do produkcji. 
C. dostarczenie na czas wyrobu z magazynu do klienta. 
D. dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów. 

Zadanie 2. 
W jakim magazynie składowany będzie materiał sypki (kruszywo o różnej granulacji) używany do 
produkcji betonu towarowego? 

A. Półotwartym – wiaty osłonięte. 
B. Zamkniętym – zbiorniki naziemne. 
C. Zamkniętym – zbiorniki nadziemne. 
D. Półotwartym – zasieki ze ścianami pełnymi.  

Zadanie 3. 
W zakładzie produkcyjnym wytwarzającym napoje, surowce na linię produkcyjną ze zbiorników 
magazynowych, powinny być dostarczane przy użyciu 

A. wózków widłowych. 
B. transportu  szynowego. 
C. transportu bimodalnego. 
D. transportu przesyłowego. 

Zadanie 4. 
Pobieranie materiałów z magazynu głównego na potrzeby produkcji jest wykonywane na podstawie 
dokumentu 

A. Pz 
B. Wz 
C. Rw 
D. Mm 

Zadanie 5. 
Utrzymywanie nadmiernego zapasu w magazynie zakładu produkcyjnego może spowodować  

A. podniesienie kosztów, bez tworzenia nowej wartości. 
B. minimalizację kosztów i tworzenie nowej wartości. 
C. zmniejszenie produkcji przedsiępiorstwa. 
D. zwiększenie produkcji przedsiębiorstwa. 
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Zadanie 6. 
Zapas powstający w wyniku regularnego powtarzania cyklu, to zapas  

A. cykliczny. 
B. sezonowy. 
C. spekulacyjny. 
D. zabezpieczający. 

Zadanie 7. 
Cykl życia produktu to cztery kolejne fazy: 

A. wzrostu, dojrzałości, spadku i wprowadzenia. 
B. wprowadzenia, wzrostu, dojrzałości i spadku. 
C. dojrzałości, spadku, wprowadzenia i wzrostu. 
D. spadku, wprowadzenia, wzrostu i dojrzałości. 

Zadanie 8. 
Koszt utrzymania magazynu kształtuje się na poziomie 4 zł/m2. Oblicz, ile wyniesie koszt utrzymania 
magazynu, jeżeli w najbliższym czasie planuje się wzrost kosztów o 15%? 

A. 5,30 zł 
B. 4,15 zł 
C. 4,60 zł 
D. 6,15 zł 

Zadanie 9. 
Podczas wymiany uszkodzonego elementu regału magazynowego, w magazynie wysokiego 
składowania, należy 

A. zdjąć jednostki paletowe, znajdujące się nad uszkodzeniem. 
B. zabezpieczyć teren wokół regału i całkowicie go opróżnić. 
C. wykonać naprawę własnymi siłami, sposobem gospodarczym. 
D. zabezpieczyć teren wokół regału, bez konieczności opróżniania. 

Zadanie 10. 
Na podstawie którego dokumentu odbywa się przesunięcie materiałów pomiędzy magazynami? 

A. Wz 
B. Rw 
C. Pz 
D. Mm 
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Zadanie 11. 
Masa pojedynczych jednostek układanych ręcznie przez jednego pracownika, przy pracy stałej, nie 
powinna przekraczać 

A. 15 kg 
B. 20 kg 
C. 25 kg 
D. 30 kg 

Zadanie 12. 
Przyjęcie magazynowe rejestruje się poprzez sporządzenie dokumentu 

A. Pz 
B. Rw 
C. CMR 
D. faktury. 

Zadanie 13. 
Chłodnie w magazynach podzielone są na komory o dużej izolacyjności cieplnej i paroszczelności. 
Komora, zgodnie z klasyfikacją według temperatury panującej w jej wewntrzu, z zakresem temperatury  
–5 ÷ –10°C, nazywa się komorą 

A. mroźniczą. 
B. chłodniczą.  
C. z atmosferą kontrolowaną. 
D. mroźniczą głębokiego mrożenia. 

Zadanie 14. 
Do odpowiedzialności kierownika magazynu, między innymi, należy 

A. przyjmowanie materiałów i towarów do magazynu. 
B. analizowanie wyników inwentaryzacji w magazynie. 
C. wysyłanie materiałów i towarów zgodnie z potrzebami. 
D. zabezpieczanie materiałów i towarów przed uszkodzeniem. 

Zadanie 15. 
Odpady dzieli się na 

A. komunalne, gazowe i stałe. 
B. przemysłowe, ciekłe i stałe. 
C. niebezpieczne, komunalne i rolne. 
D. niebezpieczne, komunalne i przemysłowe. 

Strona 4 z 10



Zadanie 16. 
Dystrybucja, w której oferowane przez producentów i pośredników towary należą do grupy 
konsumpcyjnych, co znaczy, że ich dostępność powinna być powszechna – nazywa się dystrybucją 

A. pośrednią. 
B. intensywną. 
C. selektywną. 
D. ekskluzywną. 

Zadanie 17. 
Strategia oparta na założeniach takich jak: zero błędów, zero zapasów, częste i małe dostawy, krótkie 
cykle zamówień, to strategia 

A. ABC 
B. KANBAN 
C. Just for You 
D. Just in Time 

Zadanie 18. 
Najbardziej dokładną metodą obliczenia średniego zapasu w centrum dystrybucji jest metoda, 
uwzględniająca 

A. zapas średni dzienny. 
B. zapas początkowy i końcowy. 
C. zapas minimalny i maksymalny. 
D. zapas cykliczny i bezpieczeństwa.  

Zadanie 19. 
Ile jednostek paletowych można załadować w ciągu pięciu dni, jeżeli magazyn pracuje na trzy zmiany,  
a w ciągu jednej zmiany, wydawanych i ładowanych na środki transportu jest średnio 320 pjł? 

A. 5 120 pjł. 
B. 4 800 pjł. 
C. 4 500 pjł. 
D. 3 840 pjł. 

Zadanie 20. 
Wykorzystanie powierzchni ładownej palety, przez opakowania transportowe o dnie prostokątnym, 
powinno wynosić 

A.   92%, ale nie mniej niż 90% 
B.   95%, ale nie mniej niż 80% 
C. 100%, ale nie mniej niż 90% 
D. 110%, ale nie mniej niż 105% 
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Zadanie 21. 
Opakowania, ze względu na przeznaczenie, dzieli się na: 

A. jednostkowe, zbiorcze, szklane. 
B. jednostkowe, transportowe, obce. 
C. jednostkowe, zbiorcze, drewniane. 
D. jednostkowe, transportowe, zbiorcze.  

Zadanie 22. 
Magazyny logistyczne, według kryterium lokalizacji, dzieli się na magazyny: 

A. handlowe, zdecentralizowane, półotwarte. 
B. transportowo-spedycyjne, odpadów, specjalne. 
C. wysokiego składowania, produkcyjne, zamknięte. 
D. transportowo-spedycyjne, produkcyjne, handlowe. 

Zadanie 23. 
Podstawowymi  fazami procesu magazynowania są 

A. przyjmowanie, transport, układanie, foliowanie.  
B. przyjmowanie, składowanie, paletowanie, transport. 
C. przyjmowanie, ofoliowanie, kodowanie, wydawanie. 
D. przyjmowanie, składowanie, kompletowanie, wydawanie. 

Zadanie 24. 
System informatyczny wspierający zarządzanie magazynami zarówno w sensie stanów magazynowych, 
lokalizacji poszczególnych towarów, jak i kierowania oraz nadzoru nad realizowanymi w obrębie 
magazynu i na styku z  produkcją, przyjęciami, ekspedycją oraz innymi procesami, to system 

A. ERP 
B. EAN 
C. WMS 
D. RFID 

Zadanie 25. 
Proces polegający na odzyskaniu z odpadów, substancji lub materiałów i ich ponownym wykorzystaniu, 
nazywany jest 

A. spalaniem. 
B. sortowaniem. 
C. recyklingiem. 
D. zniszczeniem. 
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Zadanie 26. 
Cechą międzynarodowego logistycznego centrum dystrybucji nie jest  

A. rozwinięta infrastruktura. 
B. pełny serwis usług logistycznych. 
C. rozwinięty, pełny system infrastruktury. 
D. 20-50 ha powierzchnia zagospodarowania.  

Zadanie 27. 
Zasada, zgodnie z którą ostatnie stanowisko otrzymuje harmonogram dostaw gotowych wyrobów do 
odbiorców, a wyroby do produkcji są pobierane z poprzednich stanowisk, opisuje system sterowania 
przepływem materiałów 

A. ISO  
B. EDI 
C. TQM 
D. KANBAN 

Zadanie 28. 
Spis inwentaryzacyjny dokonywany jest co najmniej raz w roku na podstawie spisu  

A. z natury. 
B. księgowania. 
C. podczas wydań. 
D. podczas przyjęć. 

Zadanie 29. 
Pojazd poruszający się na karnecie TIR  wyruszający z jednego państwa, jest – w myśl konwencji TIR – 
sprawdzany i plombowany wewnątrz państwa wywozu ładunku i 

A. nie podlega już żadnym kontrolom. 
B. sprawdzany na wszystkich granicach państw tranzytowych. 
C. zostaje odplombowany dopiero w kraju docelowym ładunku. 
D. sprawdzany na jednej wybranej losowo granicy państw tranzytowych. 

Zadanie 30. 
Specyfikację marszruty produkcyjnej można przedstawić za pomocą 

A. cyklogramu wyrobu. 
B. harmonogramu operacji. 
C. ilościowego zużycia materiału. 
D. przekazania gotowego wyrobu. 

Strona 7 z 10



Zadanie 31. 
Który z wymienionych elementów nie współpracuje z elektronicznym systemem oprogramowania 
umożliwiającym kompleksowe zarządzanie dokumentami i procesami pracy w dystrybucji? 

A. Proces produkcyjny wyrobu. 
B. Wzrost jakości obsługi klientów. 
C. Zdalny i natychmiastowy dostęp do dokumentów. 
D. Pełne bezpieczeństwo przechowywanych informacji.  

Zadanie 32. 
Gospodarkę opakowaniami (a także ich odpadami) w krajach Unii Europejskiej porządkuje Dyrektywa 
Rady 94/62/WE.  

Dyrektywa nie obejmuje 

A. opakowań zbiorczych, zawierających wielokrotność opakowań jednostkowych produktów. 
B. opakowań jakimi są kontenery, do transportu drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego. 
C. opakowań jednostkowych, służących do przekazywania produktu użytkownikowi w miejscu 

zakupu. 
D. opakowań transportowych, służących do transportu produktów w opakowaniach 

jednostkowych lub zbiorczych. 

Do celów niniejszej dyrektywy: 
1) „Opakowania” oznaczają wszystkie wyroby wykonane z jakichkolwiek materiałów, przeznaczone do  

przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania i prezentacji wszelkich towarów, od surowców do  
produktów przetworzonych, od producenta do użytkownika lub konsumenta. 
Wyroby „niezwrotne” przeznaczone do tych samych celów uważa się również za opakowania. 
„Opakowania” obejmują wyłącznie: 
a) opakowania handlowe lub opakowania podstawowe tj. mające stanowić towar jednostkowy,  

sprzedawany użytkownikowi końcowemu lub konsumentowi w miejscu zakupu; 
b) opakowania zbiorcze lub opakowania drugorzędne tj. stanowiące w miejscu zakupu zestaw określonej 

liczby towarów jednostkowych, niezależnie od tego czy są one sprzedawane w takiej postaci  
użytkownikowi końcowemu czy konsumentowi, czy też służą zaopatrywaniu punktów sprzedaży;  
można je zdjąć ze sprzedawanego produktu bez naruszania jego cech; 

c) opakowania transportowe lub opakowania trzeciorzędne tj. mające ułatwić przenoszenie i transport 
pewnej liczby towarów jednostkowych lub opakowań zbiorczych, zapobiegając powstaniu uszkodzeń  
przy przenoszeniu i transporcie. Opakowanie transportowe nie obejmuje kontenerów do transportu  
drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego; 
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Zadanie 33. 
W strukturze numeracji stosowanej w Systemie GS1, numer SSCC składa się z:  

A. wyróżnika opakowania, prefiksu organizacji krajowej, numeru firmy, numeru jednostki 
logistycznej, cyfry kontrolnej. 

B. wyróżnika do zastosowań indywidualnych, prefiksu organizacji krajowej, numeru firmy, 
numeru opakowania, cyfry kontrolnej. 

C. wyróżnika do zastosowań indywidualnych, prefiksu organizacji krajowej, numeru firmy, 
numeru miejsca w firmie, cyfry kontrolnej. 

D. wyróżnika do zastosowań indywidualnych, prefiksu organizacji krajowej, numeru firmy, 
numeru jednostki logistycznej, cyfry kontrolnej. 

Zadanie 34. 
Cennik firmy transportowej TRANS 

Ile należy zapłacić firmie transportowej TRANS za przewóz 24 palet na trasie 180 km?  

A. 630,00 zł 
B. 610,00 zł 
C. 810,00 zł 
D. 756,00 zł 

Zadanie 35. 
Rysunek przedstawia 

A. list przewozowy. 
B. etykietę logistyczną. 
C. kod kreskowy jednostki. 
D. kod kreskowy opakowania. 

Ilości palet 
szt. 

Cena 
zł/km 

1 ÷ 10  3,50  

11 ÷ 20  4,20  

21 ÷ 32  4,50  
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Zadanie 36. 
Umieszczenie zapasów w magazynie polegające na tym, że towary, które pobiera się często umieszcza 
się blisko strefy wydań, a pozycje rzadko pobierane przechowuje się w głębi strefy składowania, jest 
zgodne z kryterium 

A. wielkości obrotu towarowego. 
B. okresu przydatności do użycia. 
C. warunków przechowywania towaru. 
D. metody stałych miejsc składowania. 

Zadanie 37. 
Na podstawie danych zawartych w tabeli wskaż, ile wyniesie średni koszt przypadający na jedną 
jednostkę paletową. 

A. 3,50 zł 
B. 3,00 zł 
C. 2,50 zł 
D. 2,75 zł 

Zadanie 38. 
Międzynarodowy list przewozowy CMR jest jednoznaczny z zawarciem umowy na przewóz towarów  
w transporcie 

A. morskim. 
B. lotniczym. 
C. kolejowym. 
D. samochodowym. 

Zadanie 39. 
Zintegrowane zarządzanie przepływami rzeczowymi obejmuje trzy podstawowe fazy – sfery działalności 
przedsiębiorstwa produkcyjnego:  

A. zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja. 
B. zaopatrzenie, produkcja, transport. 
C. produkcja, dystrybucja, transport. 
D. produkcja, transport, ekologia. 

Zadanie 40. 
Regionalne centra logistyczne mają zasięg oddziaływania  

A.   0 ÷ 50 km 
B. 50 ÷ 499 km 
C. 50 ÷ 250 km 
D. 50 ÷ 100 km 

Ilość przyjętych palet Cena przyjęcia Ilość wydanych palet Cena wydania 

10 000 szt. 2,00 zł/szt. 10 000 szt. 3,00 zł/szt. 
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