1.

2.

3.

Przy określaniu strategii logistycznej uwzględniane są różnorodne uwarunkowania,
wynikające ze strategii ogólnej przedsiębiorstwa oraz otoczenia logistycznego.
Zaznacz odpowiedzi, które mogą przykładowo stanowić takie uwarunkowania.
A

Poziom obsługi logistycznej oferowany przez dostawców

B

Zmiany na rynkach zaopatrzenia lub sprzedaży

C

Zmiany dostawców i odbiorców

D

Planowana ilość i asortyment sprzedaży w powiązaniu z miejscem i rozkładem
czasowym prognozowanego popytu

Akronim ECR utworzono z wyrazów:

A

Effective Client Response

B

Efficient Customer Reaction

C

Efficient Consumer Response

D

Effective Consumer Reaction

Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?
Zarządzanie łańcuchem dostaw (Supply Chain Management):
A

należy rozpatrywać tylko w obszarze logistyki

B

dotyczy tylko jednej organizacji

C

prowadzi do poprawy obsługi klientów i redukcji kosztów logistycznych

D

wymaga współpracy w relacjach „dostawca-odbiorca”
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4.

5.

6.

Skrót MRP w logistyce produkcji i zaopatrzenia oznacza:

A

Planowanie Potrzeb Materiałowych (Material Requirement Planning)

B

Planowanie Potrzeb Zarządzania (Management Requirement Planning)

C

Planowanie Zasobów Produkcyjnych (Manufacturing Resources Planning)

D

Planowanie Potrzeb Utrzymania Ruchu (Maintenance Requirement Planning)

Logistyka zaopatrzenia to zespół czynności planistycznych, organizacyjnych, sterujących,
wykonawczych i kontrolnych w obszarze zabezpieczenia czasowo-przestrzennej dostępności
materiałów dla osiągnięcia określonych celów. Do celów tych należy zaliczyć:
A

realizację założonego poziomu obsługi klienta

B

wzrost wartości rynkowej i zysku przedsiębiorstwa

C

optymalizację planowania i wykorzystania zasobów

D

redukcję ponoszonych kosztów

Planowany popyt roczny na pewien towar wynosi 1000 szt. a wielkość każdej dostawy
100 szt. Koszt gromadzenia (uzupełniania) zapasów, wynosi:
A

100 zł przy założeniu kosztu jednej dostawy na poziomie 100 zł

B

1 000 zł przy założeniu kosztu jednej dostawy na poziomie 100 zł

C

5 000 zł przy założeniu kosztu jednej dostawy na poziomie 500 zł

D

10 000 zł przy założeniu kosztu jednej dostawy na poziomie 500 zł
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7.

8.

9.

Punkt rozdzielający, to w logistyce miejsce:

A

styku obiegu zleceń w firmie z obiegiem zamówień klientów

B

styku zapotrzebowania zależnego z zapotrzebowaniem niezależnym

C

lokalizacji głównego zapasu w sieci

D

lokalizacji danego detalu w strukturze wyrobu

JIT to postępowanie, w którym:

A

występuje zerowy poziom zapasów

B

dostawy realizowane są w ściśle uzgodnionych terminach

C

dostawy realizowane są w trybie awaryjnym

D

występują zapasy

Danymi wynikowymi w harmonogramie potrzeb materiałowych (metoda MRP I) są:

A

zapotrzebowanie brutto

B

zapotrzebowanie netto

C

plan zamówień/uruchomień produkcji

D

plan dostaw/spływów z produkcji
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10.

11.

12.

Zarządzanie siecią dystrybucji wiąże się z określeniem:

A

modelu dystrybucji

B

struktury sieci dostaw

C

metody zarządzania zapasami

D

fizycznych przepływów ładunków

Metodę planowania potrzeb dystrybucji (DRP I - Distribution Requirement Planning) cechuje:

A

koncepcja pchania (push)

B

koncepcja ssania/ciągnięcia (pull)

C

planowanie sprzedaży, w oparciu o plany produkcyjne wytwórcy

D

planowanie produkcji dóbr, w oparciu o ich planowaną sprzedaż

Proces recyrkulacji ma na celu:

A

wyeliminowanie materiałów odpadowych wykorzystywanych do produkcji

B

zwiększenie ilości materiałów wykorzystywanych do produkcji poprzez
wyeliminowanie materiałów odpadowych

C

zastąpienie materiałów wykorzystywanych do produkcji materiałami odpadowymi

D

zmniejszenie ilości materiałów wykorzystywanych do produkcji poprzez
wykorzystanie materiałów odpadowych
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13.

14.

15.

Poniższy symbol przedstawiany na opakowaniach, znany pod nazwą Mobius Loop oznacza:

A

nakaz zwrotu po zużyciu

B

przydatność do ponownego przetwórstwa

C

łatwopalność produktu

D

uciążliwość opakowania dla środowiska

Które z poniższych materiałów nie są wyrobami pożądanymi do selektywnej zbiórki:

A

tapety, szkło okienne

B

skrzynki po napojach, zakrętki

C

butelki, książki

D

tworzywa piankowe, kalki

Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

A

obszar zainteresowania logistyki miejskiej kończy się na granicach miasta

B

obszar zainteresowania logistyki miejskiej wyznacza przestrzenna konfiguracja sieci
systemu logistycznego miasta, dzięki której miasto może normalnie funkcjonować

C

usuwanie odpadów należy do sfery ekologistyki i dlatego nie ma związku z logistyką
miejską

D

sferą zainteresowania logistyki miejskiej nie są sytuacje nadzwyczajne, dla których
właściwym sposobem przeciwdziałania jest zarządzanie kryzysowe
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16.

W myśl postanowień zapisów ustawy o czasie pracy kierowców, regularny dobowy
odpoczynek kierowcy może zostać skrócony z 11 do 9 godzin maksymalnie:
A
B

17.

18.

3 razy w ciągu jednego tygodnia
2 razy w ciągu jednego tygodnia

C

1 raz w ciągu jednego tygodnia

D

czas odpoczynku nie może zostać skrócony

Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora za ładunek oraz wynikająca z tego konieczność
ubezpieczenia, zawarta jest w formalnych regułach i zbiorach norm takich jak:
A

INCOTERMS

B

AETR

C

OPWS

D

ATP

Przy przewozie transportem samochodowym ładunków niebezpiecznych musimy
dysponować odpowiednimi dokumentami, takimi jak:
A

Międzynarodowy list przewozowy CIM

B

Międzynarodowy list przewozowy CRM

C

Zaświadczenie RID

D

Zaświadczenie ADR
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19.

20.

Do konwencji regulujących działalność transportową i spedycyjną w transporcie drogowym
zaliczamy:
A

Konwencję AETR

B

Konwencję ADR

C

Konwencję COTIF

D

Konwencję IMDGC

Routing order:

A

to dokument wysyłany zagranicznemu eksporterowi (oryginał) w celu dokonania
wysyłki towaru importowanego z gestią transportową kupującego

B

to dokument wystawiany przez sprzedającego/eksportera lub kupującego/importera,
zlecający spedytorowi zorganizowanie przewozu określonego towaru

C

D

to dokument stwierdzający przyjęcie i załadowanie towaru na pokład statku;
podpisywany jest przez oficera nadzorującego załadunek, a następnie wydawany
załadowcy
to dokument, który zawiera informacje dotyczące towaru, niezbędnej dokumentacji
eksportera oraz inne instrukcje dotyczące wysyłki
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