
Temat: Efektywność usług spedycyjno-transportowych- zadania. (3) 

Zadanie 1: 

Oblicz efektywność pojazdu na trasie. 

Jak to obliczyć? 

Podziel ilość towarów przez liczbę przejechanych kilometrów. 

EF = Q / n 

EF – efektywność pojazdy na trasie 

Q – praca przewozowa, czyli ilość towarów w tonach 

n – liczba zrealizowanych wozokilometrów  

Firma spedycyjna „SpedPol” korzysta z usług dwóch przewoźników. Ostatnio klient skarżył 

się na terminowość dostaw, więc firma musi wybrać jednego bardziej efektywnego 

przewoźnika. Oblicz i porównaj miesięczną efektywność obu przewoźników. Firma 

transportowa „Szybko PL” wykonuje przewóz towarów na odcinku Łódź – Szczecin dwa razy 

w tygodniu pokonując 460 km w 6 godzin w jedna stronę. Firma transportowa „PolTrans” 

wykonuje przewóz towarów na odcinku Częstochowa - Łódź – Szczecin dwa razy w tygodniu 

pokonując 600 km w 6 godzin w jedna stronę. Wskaż bardziej efektywnego przewoźnika. 

Zdanie 2: 

Oblicz liczbę wymaganych pojazdów do realizacji zadania transportowego. 

Jak to obliczyć? 

Podziel pracę przewozową przez pojemność pojazdu wyrażoną w tonach. 

X = Q / Q poj 

X – liczba wymaganych pojazdów do realizacji zadania transportowego 

Q – praca przewozowa 

Q poj - pojemność pojazdu wyrażoną w tonach 

Pracę przewozową oblicz mnożąc długość odcinka drogi przez liczbę ton ładunku. 

Firma spedycyjna podejmuje się nowego zlecenia na przewóz towarów przy wielkości taboru 

liczącym dwa środki transportu, przewóz towarów należy wykonać cztery  w tygodniu na 

odcinku Łódź – Gdańsk pokonując 340 km w 4 godziny w jedną stronę. Przewóz obejmuje 

jednorazowo 74 tony, przy max. obciążeniu naczepy 24 tony. Oblicz czy firma będzie mogła 

wykonać samodzielnie to zlecenie czy będzie musiała zaangażować podmiot zewnętrzny? 

 



Zadanie 3: 

Oblicz współczynnik wypełnienia pojazdu. 

Jak to obliczyć? 

Pojemność pojazdu w tonach podziel przez wielkość ładunku w tonach. 

N = Qpoj / Qł 

N – współczynnik wypełnienia pojazdu 

Q poj – pojemność pojazdu w tonach 

Qł – wielkość ładunku w tonach 

Firma transportowa „XSped” posiada tabor składający się z dwóch pojazdów typu naczepa 

solówka firanka  o pojemności do 12 ton każda, dwie naczepy typu naczepa standardowa o 

pojemności do 24 ton. Tabor wykonuje pracę tygodniową przewożąc jednorazowo: 

1) naczepa typu solówka firanka A – 8 t 

2) naczepa typu solówka firanka B – 10 t 

3) naczepa standardowa A – 22 t 

4) naczepa standardowa B – 24 t 

Oblicz wspólczynnik wypełnienia pojazdu dla poszczególnych pojazdów i całego taboru.  

 


