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Punktowane są tylko poprawne odpowiedzi.  
Odpowiedzi wielokrotnie poprawiane nie będą brane pod uwagę. 

 

1. Ekonomiczna wielkość zamówienia zapewnia: 

a) minimalizację łącznych kosztów (kosztów tworzenia i utrzymywania zapasów), 

b) maksymalizację łącznych kosztów (kosztów tworzenia i utrzymywania zapasów), 

c) minimalizację kosztów tworzenia zapasów. 

2. Koszty tworzenia zapasów obejmują m.in.: 

a) koszty osobowe pracowników magazynowych, 

b) wydatki związane z opracowaniem zamówienia, 

c) koszty amortyzacji wyposażenia magazynowego. 

3. Zapasy buforowe nazywane są inaczej: 

a) zapasami obrotowymi, 

b) zapasami bezpieczeństwa, 

c) zapasami ruchomymi. 

4. Umowa ADR dotyczy: 

a) czasu pracy załóg samochodów ciężarowych, 

b) przewozu towarów szybko psujących się, 

c) przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. 

5. Umowa ATP dotyczy: 

a) czasu pracy załóg samochodów ciężarowych, 

b) przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środków 

transportu przeznaczonych do tego przewozu, 

c) przewozu zwierząt. 

6. Grupa C analizy ABC obejmuje: 

a) materiały o charakterze masowym dominujące pod względem ilościowym, 

b) towary najdroższe, 

c) asortyment zużywany równomiernie. 

 

 



 

 

7. Grupa X analizy XYZ obejmuje: 

d) materiały o nieregularnym zapotrzebowaniu przy niskiej dokładności prognoz tego 

zapotrzebowania, 

e) materiały charakteryzujące się regularnym zapotrzebowaniem, o niewielkich wahaniach i 

wysokiej dokładności prognozowania, 

f) materiały o sezonowych i cyklicznych wahaniach zapotrzebowania, lub wykazujące wyraźny trend 

popytu, dla których prognozy charakteryzują się średnią dokładnością. 

8. Teoria zapasów wyróżnia zasadniczo dwa modele (metody) sterowania zapasami: 

a) model poziomu zamawiania i model cyklu zamawiania, 

b) model najmniejszych kosztów i model okresu zamawiania, 

c) model szybkich dostaw i model niskich kosztów. 

9. Największy wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa mają: 

a) materiały krytyczne, 

b) materiały standardowe, 

c) materiały strategiczne. 

10. Procesy logistyczne najogólniej podzielić można na: 

a) procesy magazynowania, transportowe i  opracowywania zamówień, 

b) procesy gospodarowania odpadami i planowania obsług, 

c) procesy pierwotne i wspomagające. 

11. Do logistycznych procesów operacyjnych zaliczamy: 

a) procesy planowania celów i strategii logistyki, controlling logistyki oraz kształtowanie systemu 

logistyki, 

b) procesy realizacji zleceń, procesy logistyczne w zaopatrzeniu, sprzedaży i dystrybucji, 

procesy planowania i sterowania produkcją oraz serwis posprzedażny, 

c) procesy realizacji zleceń, procesy logistyczne w zaopatrzeniu, sprzedaży i dystrybucji oraz procesy 

planowania celów i strategii logistyki. 

12. Ze względu na liczbę szczebli pośrednich kanały dystrybucji dzielimy na: 

a) krótkie i długie, 

b) wąskie i szerokie, 

c) podstawowe i pomocnicze. 

13. Bezpośredni kanał dystrybucji składa się z: 

a) producenta i centrum dystrybucji, 

b) producenta, pośrednika (-ów) i finalnych nabywców (indywidualnych, instytucjonalnych), 

c) dwóch szczebli – producenta i finalnych nabywców jego produktów. 

14. MRP oznacza: 

a) planowanie potrzeb materiałowych, 

b) planowanie zasobów dystrybucji, 

c) planowanie zasobów przedsiębiorstwa. 

15. Głównym zadaniem centrów logistycznych jest: 

a) świadczenie kompleksowych usług oraz zapewnienie elastyczności konfigurowania 

łańcucha dostaw, 

b) zapewnienie właściwego przebiegu procesów dystrybucji, 

c) zmniejszenie kosztów realizacji zamówienia. 

16. Proces magazynowania składa się z następujących czynności, które realizowane są kolejno po sobie: 

a) przyjęcie, kompletacja, składowanie, wydanie, 

b) przyjęcie, składowanie, kompletacja, wydanie, 

c) kontrola ilościowa, kontrola jakościowa, składowanie, wydanie. 

17. Cykl dostawy oznacza: 

a) czas realizacji zamówienia klienta, 

b) czas składowania produktów, 

c) czas produkcji wyrobu zamówionego przez klienta. 

 

 



 

 

18. Prognozy długookresowe : 

a) stanowią podstawę planowania operacyjnego, obejmującego np. harmonogramowanie produkcji, 

b) stosuje się do planowania działań taktycznych, 

c) konstruowane są z reguły dla okresów 2-5 letnich. 

19. Wahania sezonowe: 

a) polegają na występowaniu wzmożonego popytu na pewne produkty, cechuje je cykliczność 

w skali roku, 

b) polegają na długookresowych, rytmicznych zmianach popytu wokół stałego (średniego) poziomu 

sprzedaży lub wokół trendu, 

c) to przypadkowe wydarzenia (powódź, pożar, strajk), których pojawienie się i siłę oddziaływania 

trudno przewidzieć, a które mogą istotnie wpływać na niedokładność prognozy. 

20. Do środków transportu bliskiego możemy zaliczyć: 

a) środki transportu intermodalnego, lotniczego, wózkowego, 

b) środki transportu kolejowego, drogowego, przewodowego, 

c) środki transportu dźwigowego, wózkowego, przenośnikowego. 

21. Czy „LOGIAMOS” to: 

a) prefekt legionów rzymskich odpowiedzialny za zaopatrzenie, 

b) sztuka liczenia i kalkulowania, 

c) obliczanie, kalkulacja, rachunek. 

22. Plan zaopatrzenia w procesie planistycznym jest ogniwem: 

a) pierwszym, 

b) ostatnim, 

c) pośrednim. 

23. Zasada Pareto mówi m.in., iż: 

a) 90% udziałów ilościowych odpowiada 10% udziałów wartościowych, 

b) 60% udziałów ilościowych odpowiada 40% udziałów wartościowych, 

c) 80% udziałów ilościowych odpowiada 20% udziałów wartościowych. 

24. Model MRP II wykorzystywany jest do: 

a) planowania zaopatrzenia, 

b) planowania zasobów produkcyjnych, 

c) planowania sprzedaży. 

25. Punktem wyjścia i głównym celem „Just in Time” jest: 

a) sporządzenie planu sprzedaży, 

b) dobór materiałów produkcyjnych, 

c) optymalne sterowanie ciągami produkcyjnymi. 

26. Istotą KAN-BAN jest zasada: 

a) ssania, 

b) tłoczenia, 

c) popychania.  

27. W modelu Wilsona optymalna wielkość zapasów w magazynie wyznaczana jest na podstawie: 

a) liniowych kosztów utrzymania zapasów, 

b) liniowych kosztów składania zamówień, 

c) nieliniowych kosztów utrzymania zapasów. 

28. Największy pływający tankowiec – Jahre Viking ma długość: 

a) 358 m, 

b) 458 m, 

c) 558 m. 

29. Ro-Ro – to typ statku towarowego, pasażersko-towarowego lub barki przystosowanego do: 

a) przewożenia ładunków tocznych i pojazdów, 

b) przewożenia ładunków spaletyzowanych, 

c) przewożenia materiałów sypkich. 

 

 



 

 

30. Masowiec, to statek przystosowany do: 

a) przewożenia ładunków w kontenerach o dużej masie, 

b) przewożenia materiałów ciekłych, 

c) przewożenia ładunków masowych luzem. 

 

 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  dla celów Konkursu Logistycznego, którego  organizatorem jest 
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 
 

                                ……………………………………………………. 
                           czytelny podpis uczestnika 

 


