
Temat: Treści utrwalające materiał. Zadania teoretyczne. 

Zadanie 1. 

Która z opłat ponoszonych w portach morskich za korzystanie z infrastruktury jest opłatą 

przystaniową? 

A. Tymczasowe przechowanie ładunku w magazynach portowych. 

B. Zajęcie nabrzeża w trakcie prac przeładunkowych. 

C. Przejście statku tranzytem przez obszar portu. 

D. Wejście/wyjście statku z portu. 

Zadanie 2. 

Do której grupy czynności, realizowanych przez spedytora, zalicza się między innymi rozliczenie 

należności za przewóz? 

A. Organizacyjnych w trakcie przewozu. 

B. Handlowych. 

C. Organizacyjnych przed przewozem. 

D. Wykonawczych. 

Zadanie 3. 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez spedytora towaru do wysyłki oraz zawierającym 

zobowiązanie do wysłania towaru pod wskazany adres lub wydania wskazanemu adresatowi jest 

A. zaświadczenie spedytorskie. 

B. dowód dostawy. 

C. instrukcja wysyłkowa. 

D. specyfikacja towarowa. 

Zadanie 4. 

Która organizacja opracowuje zasady obliczania należności za przewozy w transporcie lotniczym? 

A. ICAO 

B. IMO 

C. IMDGC 

D. IATA 

Zadanie 5. 

Który rodzaj ubezpieczenia obejmuje straty powstałe na skutek zdarzeń losowych w ilości i jakości 

ładunku podczas jego załadunku, przeładunku, przewozu i składowania? 

A. OC 

B. NW 

C. Casco 

D. Cargo 

Zadanie 6. 

Od pojazdu zakupionego w grudniu 2015 roku, którego DMC wynosi 7 t, w roku 2016 musi zostać 

odprowadzony podatek od środków transportu 

A. w terminach do 15 marca i do 30 sierpnia. 

B. w terminach do 15 lutego i do 15 września. 



C. w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

D. w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. 

Zadanie 7. 

Przygotowanie przesyłki do transportu, sporządzenie dokumentacji oraz ubezpieczenie przesyłki to 

zakres prac spedytora wykonywanych w ramach 

A. czynności przemieszczenia. 

B. spedycji właściwej. 

C. czynności manipulacyjnych. 

D. czynności dodatkowych. 

Zadanie 8. 

Chcąc dokonać oceny potencjału przedsiębiorstwa, określić jego szanse i zagrożenia, słabe oraz 

mocne strony, jak również oceny zdolności do wykorzystania szans pojawiających się na rynku usług 

spedycyjno -transportowym, należy przeprowadzić 

A. badanie satysfakcji klientów. 

B. analizę SWOT. 

 C. badanie statystyczne. 

D. analizę PARETO. 

Zadanie 9. 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy, które powstały z 

przyczyn tkwiących w tej rzeczy przed jej wydaniem kupującemu i ujawniły się w ustawowym okresie 

rękojmi, ponosi 

A. kupujący. 

B. sprzedawca. 

C. przewoźnik. 

D. spedytor. 

Zadanie 10. 

Która czynność poza czynnościami związanymi z utworzeniem podmiotu gospodarczego oraz jego 

rejestracją musi zostać przeprowadzona? 

A. Uzyskanie zgody Państwowej Inspekcji Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

B. Zgłoszenie działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym. 

C. Powiadomienie Krajowego Rejestru Sądowego o planowanej liczbie kontrahentów. 

D. Poinformowanie ZUS o planowanej ilości klientów w nadchodzącym roku. 

Zadanie 11. 

Dokumentem finansowym zobowiązującym odbiorcę do uregulowania zobowiązania za zakupiony 

towar jest 

A. zamówienie. 

B. faktura. 

C. cennik. 

D. oferta. 

 



Zadanie 12. 

Opłaty dotyczące przewozu ładunków transportem lotniczym mogą być ponoszone zarówno przez 

nadawcę jak i przez odbiorcę. Kto opłaci przesyłkę przyjętą do przewozu na warunkach CC (charges 

collect)? 

A. Odbiorca. 

B. Kurier. 

C. Nadawca. 

D. Pilot. 

Zadanie 13. 

Procedura przewozu towaru wyprodukowanego w Polsce do pośrednika w Turcji, a następnie, po 

przepakowaniu, wysyłka tego samego towaru do nabywcy w Rosji, nazywana jest 

A. importem. 

B. kabotażem. 

C. eksportem. 

D. reeksportem. 

Zadanie 14. 

Dokumentem sporządzanym w sytuacji, gdy przyjęcie towaru lub odbiór usługi są dokonywane 

komisyjnie, a także w przypadku niezgodności realizacji dostawy co do ilości i jakości, jest 

A. pismo przewodnie. 

B. specyfikacja wysyłkowa. 

C. reklamacja. 

D. protokół odbioru. 

Zadanie 15. 

Przesyłka zostaje uznana za utraconą, jeżeli nie dojdzie ona do miejsca wskazanego w liście 

przewozowym w ciągu 

A. 30 dni od upływu terminu przewozu. 

 B. 21 dni od upływu terminu przewozu. 

C. 7 dni od upływu terminu przewozu. 

D. 14 dni od upływu terminu przewozu. 

 


