
 
 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Organizacja przewozu środkami transportu drogowego 

Oznaczenie kwalifikacji: AU.69 

Wersja arkusza: SG 

Czas trwania egzaminu: 60 minut 
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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ 

atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź 

„A”: 

 
 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI                       
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 
 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Układ graficzny 
© CKE 2020 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1 

Wrażliwość na czas transportu ładunku wpływa na jego podatność transportową 

A. naturalną. 

B. techniczną. 

C. ładunkową. 

D. ekonomiczną. 

Zadanie 2. 

Transpiracja ładunków szybko psujących się polega na 

A. ich dojrzewaniu. 

B. zmianie kolorystyki. 

C. parowaniu z nich wody. 

D. wydzielaniu się z nich dwutlenku węgla. 

Zadanie 3. 

Przedstawiony znak manipulacyjny charakteryzuje materiały wrażliwe na czynniki  

A. mechaniczne. 

B. klimatyczne. 

C. biologiczne.  

D. chemiczne. 

 

Zadanie 4. 

Rozmiar, kształt i masa ładunku decydują o jego podatności transportowej 

A. naturalnej. 

B. technicznej. 

C. załadunkowej.  

D. ekonomicznej. 

Zadanie 5. 

Największą wadą transportu drogowego jest 

A. koszt leasingu. 

B. wysoki koszt jednostkowy usługi. 

C. brak rzeczowego charakteru produkcji. 

D. szkodliwe oddziaływanie na środowisko. 

Zadanie 6. 

Polisa gwarantująca ubezpieczenie przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

przewozu to 

A. AC 

B. OC 

C. OCP 

D. NNW 
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Zadanie 7. 

Umowa ubezpieczenia OC pojazdu ciężarowego zawierana jest na okres 

A. 6 miesięcy. 

B. 12 miesięcy. 

C. 18 miesięcy. 

D. 24 miesięcy. 

Zadanie 8. 

Zezwolenie na wykonywanie przewozu nienormatywnego po drogach krajowych jest wymagane, jeżeli 

wysokość pojazdu wraz z ładunkiem przekracza 

A. 3,0 m 

B. 3,5 m 

C. 3,8 m 

D. 4,0 m 

Zadanie 9. 

Przejazd pojazdu wykonującego przewóz regularny wymaga uzyskania 

A. licencji. 

B. koncesji. 

C. zezwolenia. 

D. zaświadczenia. 

Zadanie 10. 

Prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t na drodze 

ekspresowej jednojezdniowej wynosi  

A. 90 km/h 

B. 100 km/h 

C. 120 km/h 

D. 140 km/h 

Zadanie 11. 

W przypadku, gdy doszło do szkody i nie jest możliwe ustalenie stopnia winy poszczególnych przewoźników, 

biorących udział w procesie transportowym 

A. ponoszą oni odpowiedzialność w równym stopniu. 

B. nie ponoszą oni odpowiedzialności ze względu na nie ustalenie sprawcy. 

C. odpowiedzialność ponosi ostatni przewoźnik uczestniczący w procesie transportu. 

D. ponoszą oni odpowiedzialność w częściach proporcjonalnych do długości pokonanej trasy przewozu. 
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Zadanie 12. 

W przypadku przewozu koni, w wieku od 6 do 24 miesięcy, powierzchnia w przestrzeni ładunkowej 

przypadająca na jednego konia nie powinna być mniejsza niż 

A. 1,00 m2 

B. 1,20 m2 

C. 1,40 m2 

D. 1,75 m2 

Zadanie 13. 

Którą maksymalną liczbę paletowych jednostek ładunkowych o wymiarach 1200 x 800 x 900 można 

rozmieścić bez piętrzenia w skrzyni ładunkowej o wymiary 13620 x 2480 x 2700?  

A. 34 

B. 48 

C. 51 

D. 64 

Zadanie 14. 

Ładunek ciężki, o masie skupionej, niewypełniający całej przestrzeni ładunkowej powinien być umieszczony 

A. nad tylną osią naczepy. 

B. na środku skrzyni ładunkowej. 

C. w tylnej części skrzyni ładunkowej. 

D. przy przedniej ścianie skrzyni ładunkowej. 

Zadanie 15. 

Kierujący, obsługujący żuraw HDS zobowiązany jest posiadać 

A. licencję. 

B. koncesję. 

C. zezwolenie. 

D. zaświadczenie. 

Zadanie 16. 

Karnet ATA wypełnia przewoźnik wykonujący przewozy międzynarodowe 

A. towarów bez przeładunku. 

B. odpadów w ruchu transgranicznym. 

C. towarów zwolnionych z odprawy celnej. 

D. przesyłek wywożonych na czas określony. 

Zadanie 17. 

Pisemną instrukcję dotycząca czynności, które należy podjąć w razie zagrożenia podczas przewozu należy 

przekazać załodze pojazdu przewożącej 

A. żywe zwierzęta. 

B. towary niebezpieczne. 

C. ładunki nienormatywne. 

D. ładunki szybko psujące się. 
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Zadanie 18. 

Jeżeli koszty przewozu wyniosły 500 zł a samochód przejechał 100 km, to jaką stawkę za 1 km przyjęła firma 

transportowa, żeby osiągnąć zysk 15%? 

A. 5,50 zł/km 

B. 5,75 zł/km 

C. 6,50 zł/km 

D. 6,75 zł/km 

Zadanie 19. 

Oblicz procentowy udział kosztów paliwa w koszcie kilometra, wiedząc że jego zużycie wynosi 30 l/ 100 km, 

koszt 1 km to 9 zł, a cena litra paliwa wynosi 6 zł. 

A. 10 % 

B. 15 % 

C. 20 % 

D. 25 % 

Zadanie 20. 

Stosowanie komputerowego monitoringu pojazdów służy do 

A. kontroli pracy kierowców. 

B. sprawdzania tachografów. 

C. śledzenia pozycji pojazdów. 

D. sprawdzania zużycia płynów eksploatacyjnych. 

Zadanie 21. 

ADC (Automatic Data Capture) jest systemem 

A. załadunku jednostek ładunkowych. 

B. identyfikacji jednostek ładunkowych. 

C. magazynowania jednostek ładunkowych. 

D. transportu wewnętrznego jednostek ładunkowych. 

Zadanie 22. 

Zgodnie z umową ADR, pojazdy przewożące ładunki niebezpieczne należy oznakować tablicami 

ostrzegawczymi barwy 

A. żółtej. 

B. zielonej. 

C. czerwonej. 

D. pomarańczowej. 

Zadanie 23. 

Pojazdy przewożące olej napędowy należy oznakować czterocyfrowym numerem rozpoznawczym 

A. 1202 

B. 1999 

C. 1300 

D. 1830 
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Zadanie 24. 

Zgodnie z normami, kod EAN-8 zawiera informacje o 

A. kraju produkcji oraz rodzaju towaru. 

B. kraju produkcji i zakładzie produkcyjnym. 

C. zakładzie produkcyjnym i rodzaju towaru. 

D. kraju produkcji, zakładzie produkcyjnym i rodzaju towaru. 

Zadanie 25. 

Przewoźnik, organizując przewozy regularne zobowiązany jest sporządzać rozkłady jazdy stosując się 

do przepisów ustawy 

A. Prawo przewozowe. 

B. o transporcie drogowym. 

C. o czasie pracy kierowców. 

D. o publicznym transporcie zbiorowym. 

Zadanie 26. 

Cechą charakteryzującą regularny specjalny przewóz drogowy jest jego  

A. publiczny charakter. 

B. niepubliczny charakter. 

C. indywidualna odpłatność za przejazd. 

D. każdorazowa swoboda wyboru trasy przejazdu. 

Zadanie 27. 

Cechą przewozu osób na potrzeby własne jest 

A. swoboda zatrudniania kierowców. 

B. swoboda przewozu dowolnej grupy osób. 

C. korzystanie z pojazdów różnych przewoźników. 

D. posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami. 

Zadanie 28. 

W czasie przewozu wystąpiły okoliczności uniemożliwiające jego wykonanie. W tej sytuacji przewoźnik 

zobowiązany jest zapewnić 

A. przewóz obcymi środkami transportu. 

B. możliwość kontaktu pasażerów z ubezpieczycielem. 

C. miejsce noclegowe w wybranym przez podróżnych hotelu. 

D. atrakcyjne spędzenie czasu do chwili kontynuacji podróży. 

Zadanie 29. 

Korzystając z autobusu realizującego międzynarodowy przewóz regularny, pasażer zobowiązany jest 

A. dbać o ogólną czystość pojazdu. 

B. nie spożywać posiłków w pojeździe. 

C. zajmować miejsce siedzące w pojeździe. 

D. nadzorować przewóz własnego bagażu nienormatywnego. 
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Zadanie 30. 

Program Tachospeed przeznaczony jest do 

A. odczytu wykresówek. 

B. planowania przewozu. 

C. tworzenia rozkładów jazdy. 

D. rozliczania pracy kierowców. 

Zadanie 31. 

Programem wspomagającym sprzedaż biletów w formie elektronicznej jest 

A. Optima 

B. BusMan 

C. Symfonia 

D. Municom Premium 

Zadanie 32. 

Formularz jazdy należy sporządzić przed rozpoczęciem międzynarodowego przewozu 

A. każdego. 

B. regularnego. 

C. okazjonalnego. 

D. regularnego specjalnego. 

Zadanie 33. 

Podstawowym przepisem prawnym, na podstawie którego sporządza się regulaminy przewozu podróżnych 

jest 

A. Prawo przewozowe. 

B. Ustawa o transporcie drogowym. 

C. Kodeks postępowania administracyjnego. 

D. Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. 

Zadanie 34. 

Przesyłkę bagażową uważa się za utraconą, jeżeli od dnia wykonania przewozu upłynęło 

A. 7 dni 

B. 14 dni 

C. 21 dni 

D. 28 dni 

Zadanie 35. 

Uczniowi szkoły podstawowej korzystającemu z krajowej komunikacji autobusowej należy sprzedać bilet 

jednorazowy z ulgą 

A. 33% 

B. 37 % 

C. 49 % 

D. 51 % 
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Zadanie 36. 

Przyjmując bagaż pasażera do przedziału bagażowego należy wydać 

A. bon bagażowy. 

B. kwit bagażowy. 

C. bilet na przewóz. 

D. paragon fiskalny. 

Zadanie 37. 

Przewoźnik wykonuje przewóz okazjonalny. Do obowiązków kierowcy należy 

A. nadzór nad bagażem pasażera. 

B. kontrola biletów przy wsiadaniu do pojazdu. 

C. nadzór nad wsiadaniem i wysiadaniem pasażerów. 

D. zatrzymywanie się na przystankach komunikacji publicznej zgodnie z rozkładem jazdy. 

Zadanie 38. 

Podczas wsiadania do pojazdu zorganizowanej grupy dzieci kierowca pojazdu zobowiązany jest 

A. włączyć światła awaryjne pojazdu. 

B. asekurować dzieci przy wsiadaniu. 

C. ułatwić wsiadanie poprzez rozłożenie platformy. 

D. zatrzymywać autobus na przystankach komunikacji publicznej. 

Zadanie 39. 

Jeżeli przewoźnik zobowiązuje się do sprawowania opieki nad dziećmi podczas wykonywania przewozu 

regularnego specjalnego, powinien zatrudnić 1 opiekuna na  

A. 10 dzieci. 

B. 15 dzieci. 

C. 20 dzieci. 

D. 25 dzieci. 

Zadanie 40. 

Podróżny korzystając z komunikacji miejskiej 

A. może odstąpić od umowy przewozu. 

B. nie może zmieniać środka transportu. 

C. nie może odstąpić od umowy przewozu. 

D. może zmienić warunki umowy przewozu. 
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