
Nazwa 
kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów tr ansportowych 
Oznaczenie 
kwalifikacji: A.31

Numer zadania: 01
Kod arkusza: A.31_01_19.01

Uwaga! Dopuszcza si ę inne merytorycznie poprawne rozwi ązania

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Formularz doboru zestawu drogowego

zapisane

R.1.1 wymiary paletowej jednostki ładunkowej (dł. x szer. x wys.) [m]: 1,2 x 0,8 x 1,464
R.1.2 masa brutto jednej paletowej jednostki ładunkowej [kg]: 319
R.1.3 maksymalna liczba pjł możliwa do umieszczenia w zestawie drogowym nr 1 [szt.]: 34
R.1.4 maksymalna liczba pjł możliwa do umieszczenia w zestawie drogowym nr 2 [szt.]: 68
R.1.5 maksymalna liczba pjł możliwa do umieszczenia w zestawie drogowym nr 3 [szt.]: 72
R.1.6 wybrany zestaw drogowy nr 2

R.1.7
pojemność wybranego do realizacji przewozu zestawu drogowego [m3]: 104,71, jeżeli w R.1.6 zdający wybrał zestaw 
drogowy nr 2 lub 91,20, jeżeli w R.1.6 zdający wybrał zestaw drogowy nr 1 lub 112,24, jeżeli w R.1.6 zdający wybrał  
zestaw drogowy nr 3

R.1.8 objętość całego ładunku umieszczonego w wybranym zestawie drogowym [m3]: 95,20 – 95,88 

R.1.9
współczynnik wypełnienia objętościowego wybranego zestawu drogowego: 0,91 lub 0,92 lub współczynnik wynikający 
z ilorazu obliczeń zdającego w R.1.8 i R.1.7 

R.2 Rezultat 2: Harmonogram realizacji usługi transp ortowej
zapisane

R.2.1 data i godzina od – do załadunku/innej pracy: 10.01.2019 r., 8:00 – 9:42

R.2.2
pokonana odległość [km] podczas 4 h 30 min jazdy przed przerwą:  270 lub inna odległość wynikająca z czasu jazdy i 
średniej prędkości 60 km/h nieprzekraczająca dla jednorazowego prowadzenia 4h i 30 min

R.2.3 czas trwania czynności [h i min] przerwy/pauzy: 45 minut
R.2.4 data i godzina dotarcia do odbiorcy w Łodzi: 10.01.2019 r., 15:45
R.2.5 czas trwania czynności [h i min] rozładunku/innej pracy w Łodzi: 38 minut
R.2.6 data i godzina dotarcia do odbiorcy w Poznaniu: 10.01.2019 r., 19:47
R.2.7 pokonana odległość narastająco [km] po dotarciu do odbiorcy w Poznaniu: 522
R.2.8 czas trwania czynności [h i min] rozładunku/innej pracy w Poznaniu: 30 minut
R.3 Rezultat 3: Krajowy list przewozowy

zapisane
R.3.1 list przewozowy nr: 3/01/2019
R.3.2 nadawca: Przedsiębiorstwo PASTA/PASTA, ul. Łączna 28, 35-005 Rzeszów
R.3.3 odbiorca: tylko Hurtownia Spożywcza ABC/ABC, ul. Tuwima 17, 90-010 Łódź

R.3.4
przewoźnik: Przedsiębiorstwo POLPRZEWÓZ/POLPRZEWÓZ , ul. Orzeszkowej 111, 
35-006 Rzeszów

R.3.5 miejsce przeznaczenia: tylko ul. Tuwima 17, 90-010 Łódź
R.3.6 miejsce i data załadunku: ul. Łączna 28, 35-005 Rzeszów, 10.01.2019 r.
R.3.7 nazwa ładunku, ilość sztuk, rodzaj opakowania: makaron, 456, karton lub makaron, 38 pjł, karton

R.3.8
waga brutto (kg): 12 122 lub waga wynikająca z iloczynu masy brutto obliczonej przez zdającego 
w R.1.2 i 38 pjł

R.3.9 objętość (m3): 53 – 54 lub objętość wynikającą z iloczynu objętości obliczonej na podstawie wymiarów przyjętych przez 
zdającego w R.1.1 i 38 pjł

R.3.10 wystawiono w: Rzeszowie, dnia: 10.01.2019 r.
R.4 Rezultat 4: Faktura za przewóz

zapisane

R.4.1
sprzedawca: Przedsiębiorstwo POLPRZEWÓZ/POLPRZEWÓZ , ul. Orzeszkowej 111, 
35-006 Rzeszów, NIP: 833-322-33-88

R.4.2 nabywca: Przedsiębiorstwo PASTA/PASTA, ul. Łączna 28, 35-005 Rzeszów, NIP: 557-000-55-77
R.4.3 numer: 6/01/2019
R.4.4 data wystawienia faktury: 11.01.2019 r.
R.4.5 nazwa towaru/usługi: przewóz
R.4.6 wartość towaru (usługi) bez podatku netto w pozycji RAZEM [zł]: 1 725,00 

R.4.7
kwota podatku w pozycji RAZEM [zł]: 396,75 lub kwota wynikająca z iloczynu wartości towaru (usługi) bez podatku 
netto w pozycji RAZEM, obliczona przez zdającego w R.4.6 i 0,23

R.4.8
wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem brutto w pozycji RAZEM [zł]: 2 121,75 lub wartość wynikająca z sumy 
wartości towaru (usługi) bez podatku netto w pozycji RAZEM obliczonej przez zdającego w R.4.6 i kwoty podatku w 
pozycji RAZEM obliczonej przez zdającego w R.4.7. 

R.4.9 sposób zapłaty: przelew, termin zapłaty: 7 dni/ 18.01.2019 r.
R.4.10 numer konta: 11 1140 1560 1081 0000 8148 8249
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