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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu

• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.

Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie technik eksploatacji portów i terminali wyodrębniono dwie kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

SPL.02
SPL.03

Obsługa podróżnych w portach i terminalach
Obsługa ładunków w portach i terminalach

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach:
a) organizowania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach,
b) wykonywania prac związanych z obsługą podróżnych w portach i terminalach.
2) w zakresie kwalifikacji SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach:
a) organizowania prac związanych z obsługą ładunków w portach i terminalach,
b) prowadzenia dokumentacji dotyczącej obsługi ładunków w portach i terminalach,
c) organizowania prac związanych z obsługą środków transportu bliskiego w portach i terminalach.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali jest realizowane w technikum. Istnieje także
możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny 3) wskazuje zastosowanie gaśnic na podstawie
znormalizowanych oznaczeń literowych
pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące
ochorony przeciwpożarowej
Przykładowe zadanie 1.
Przedstawiona na rysunku gaśnica jest używana do gaszenia palących się
A.
B.
C.
D.

gazów palnych i tłuszczów.
ciał stałych i gazów palnych.
cieczy palnych i ciał stałych oraz substancji topniejących.
metali lekkich oraz cieczy palnych i substancji topniejących.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.2 Podstawy eksploatacji portów i terminali
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowymi pojęciami
dotyczącymi transportu

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wyjaśnia pojęcia związane z transportem, np. podatność
transportowa, proces przewozowy energochłonność transportu,
rynek transportowy

Przykładowe zadanie 2.
Handling w transporcie lotniczym oznacza
A.
B.
C.
D.

metodę dystrybucji biletów pasażerskich.
pośrednictwo w przewozach towarowych.
zarządzanie obsługą naziemną statku powietrznego.
system łączności pomiędzy wieżą a jednostkami powietrznymi.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje infrastrukturę transportu
1) klasyfikuje infrastrukturę liniową i punktową poszczególnych
gałęzi transportu
Przykładowe zadanie 3.
Który element zalicza się do infrastruktury liniowej transportu lotniczego?
A.
B.
C.
D.

Lotnisko.
Lądowisko.
Port lotniczy.
Droga lotnicza.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) stosuje zasady ekonomiki eksploatacji portów 3) wskazuje źródła kosztów związanych z realizacją usług w
i terminali
portach i terminalach
Przykładowe zadanie 4.
Której opłaty nie wnosi przewoźnik na rzecz portu lotniczego?
A.
B.
C.
D.

Za lądowanie.
Za bagaż rejestrowany.
Za pasażera odlatującego.
Za postój statku powietrznego.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.3 Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.3. Organizowanie obsługi podróż nich w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady obsługi podróżnych w portach 3) analizuje potrzeby podróżnych na podstawie różnych źródeł
i terminalach pasażerskich
informacji
Przykładowe zadanie 5.

Na podstawie przedstawionego fragmentu planu miejsc w samolocie określ, które miejsce należy zaproponować
pasażerowi podróżującemu z niemowlęciem, jeżeli wybrał lot pierwszą klasą przy oknie?
A. 2K
B. 4H
C. 9D
D. 10G
Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.3. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) korzysta z planów, map, danych i informacji
3) odczytuje informacje zawarte na mapach oraz planach
turystycznych
portów i terminali pasażerskich
Przykładowe zadanie 6.

Na podstawie przedstawionego planu parkingów lotniska Chopina określ, w której strefie zatrzyma się kierowca
taksówki której pasażer wysiądzie najbliżej terminala pasażerskiego?
A.
B.
C.
D.

P1
P2
Bus
Kiss & Fly

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.3. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) korzysta z planów, map, danych i informacji
3) odczytuje informacje zawarte na mapach oraz planach
turystycznych
portów i terminali pasażerskich
Przykładowe zadanie 7.

Na przedstawionym planie terminalu lotniczego bramki przylotów/odlotów znajdują się za punktem
A.
B.
C.
D.

Rental Car.
Lost & Found.
Family Restroom.
Ticketing/Check-In.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.3. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) korzysta z planów, map, danych i informacji
4) odczytuje informacje zawarte w rozkładach jazdy i planach
turystycznych
rejsów
Przykładowe zadanie 8.
Z przedstawionej tablicy przylotów wynika, że lot z Monachium jest
A.
B.
C.
D.

planowy.
odwołany.
opóźniony.
oczekiwany.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.3. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) korzysta z planów, map, danych i informacji
5) analizuje oferty biur podróży pod względem oczekiwań
turystycznych
podróżnych
Przykładowe zadanie 9.
Którą z przedstaiowionych ofert biura podróży wybierze klient planujący spędzić urlop w Bułgarii, jeżeli oczekuje
tylko dwóch posiłków w ciągu dnia?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.3. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) planuje obsługę podróżnych w portach
4) szacuje czas obsługi podróżnych w portach i terminalach
i terminalach pasażerskich
Przykładowe zadanie 10.

Na podstawie przedstawionej karty pokładowej określ, ile wyniesie czas oczekiwania od chwili zamknięcia bramki
do startu samolotu.
A.
B.
C.
D.

20 minut
25 minut
45 minut
70 minut

Odpowiedź prawidłowa: A

Strona 13 z 60

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.3. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) stosuje normy i przepisy prawa dotyczące
2) opisuje zasady przewożenia rzeczy lub bagażu w różnych
obsługi podróżnych
środkach transportu
Przykładowe zadanie 11.
Fragment rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) 2015/1998 z dnia 5 listopada 2015 r.
ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa
cywilnego
DODATEK 4-C
PASAŻEROWIE I BAGAŻ KABINOWY
WYKAZ PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH
Bez uszczerbku dla mających zastosowanie zasad bezpieczeństwa następujące przedmioty nie mogą być
wnoszone przez pasażerów do stref zastrzeżonych lotniska ani na pokład statku powietrznego:
a) pistolety, broń palna i inne urządzenia wystrzeliwujące pociski – urządzenia nadające się lub
wyglądające na nadające się do użycia w celu spowodowania ciężkiego obrażenia ciała przez
wystrzelenie pocisku, w tym:
˗ broń palna wszystkich rodzajów, taka jak pistolety, rewolwery, karabiny, strzelby,
˗ zabawki w kształcie broni, repliki i imitacje broni palnej, które można pomylić z prawdziwą
bronią,
˗ części składowe broni palnej, z wyjątkiem celowników teleskopowych
˗ broń pneumatyczna i na CO2, taka jak pistolety, broń śrutowa, karabiny i broń kulkowa,
˗ pistolety sygnałowe i pistolety startowe,
˗ łuki, kusze i strzały,
˗ urządzenia do miotania harpunów i włóczni,
˗ proce i katapulty;
Na podstawie fragmentu rozporządzenia wskaż rzeczy, których wnoszenie na pokład samolotu jest zabronione.
A.
B.
C.
D.

Napoje do 100 ml.
Rzeczy dla niemowląt.
Zabawki w kształcie broni.
Odzież z metalowymi suwakami.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) obsługuje pasażerów w portach i terminalach
2) określa czynności i etapy postępowania przy odprawie
pasażerskiej w portach i terminalach
Przykładowe zadanie 12.
Podczas którego z wymienionych etapów jest odprawiany bagaż rejestrowany pasażera?
A.
B.
C.
D.

Check-In.
Kontroli paszportowej.
Kontroli bezpieczeństwa.
Wchodzenia na pokład samolotu.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) udziela informacji podróżnym w portach i
2) dobiera zakres informacji przedstawianych podróżnym w
terminalach
zależności od treści zapytania
Przykładowe zadanie 13.
Który piktogram oznacza przechowalnię bagażu?

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: D
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D.

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) sprawdza dokumenty podróżnych wymagane 1) wskazuje dokumenty, które muszą posiadać podróżni
podczas odprawy i podróży, np. paszport, dowód osobisty, wiza,
w terminalach pasażerskich
ubezpieczenie, dokument poświadczający prawo do ulgowego
przejazdu
Przykładowe zadanie 14.
Który dokument musi posiadać podróżny podczas odprawy i podróży do Zjednoczonych Emiratów Arabskich?
A.
B.
C.
D.

Paszport.
Prawo jazdy.
Dowód osobisty.
Książeczkę wojskową.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) sprawdza dokumenty podróżnych wymagane 2) odczytuje dane z dokumentacji pasażerów, np. z dowodu
w terminalach pasażerskich
osobistego, wizy, karty pokładowej, biletu, rezerwacji podróży
Przykładowe zadanie 15.

W którym roku kończy się ważność paszportu przedstawionego na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.

2014
2020
2021
2025

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) sprawdza dokumenty podróżnych wymagane 2) odczytuje dane z dokumentacji pasażerów, np. z dowodu
w terminalach pasażerskic
osobistego, wizy, karty pokładowej, biletu, rezerwacji podróży
Przykładowe zadanie 16.

Które miejsce zostało przydzielone pasażerowi podróżującemu na trasie Warszawa Centralna – Katowice
zgodnie z przedstawionym biletem?
A.
B.
C.
D.

001
051
103
352

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) sprawdza dokumenty podróżnych
2) odczytuje dane z dokumentacji pasażerów, np. z dowodu
osobistego, wizy, karty pokładowej, biletu, rezerwacji podróży
wymagane w terminalach pasażerskich
Przykładowe zadanie 17.
Określ kod IATA lotniska Warszawa – Modlin na przedstawionej karcie pokładowej pasażera wylatującego z
tego lotniska.
A.
B.
C.
D.

FR
BLQ
WMI
IWBJ

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) obsługuje pasażerów zgodnie procedurami w 1) wymienia rodzaje sytuacji kryzysowych
sytuacjach kryzysowych
Przykładowe zadanie 18.
Która z wymienionych sytuacji uznawana jest za kryzysową w ruchu lotniczym?
A.
B.
C.
D.

Silne turbulencje.
Atak paniki pasażera.
Zawładnięcie samolotu.
Oparzenie pasażera gorącym napojem.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) podejmuje działania związane z przewozem 1) analizuje przepisy prawa dotyczące obsługi związanej z
osób chorych, niepełnosprawnych i
przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i
wymagających szczególnej opieki
wymagających szczególnej opieki
Przykładowe zadanie 19.
Fragment Rozporządzenia (WE) NR 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej
podróżujących drogą lotniczą
Artykuł 7
Prawo do pomocy w portach lotniczych
1. Po przybyciu osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej do portu lotniczego,
z którego osoba ta odbędzie podróż drogą lotniczą, organ zarządzający portem lotniczym jest odpowiedzialny
za zapewnienie udzielenia pomocy określonej w załączniku I w taki sposób, aby ta osoba mogła skorzystać
z lotu, na który ma rezerwację, pod warunkiem że szczególne potrzeby tej osoby w zakresie pomocy zostaną
zgłoszone danemu przewoźnikowi lotniczemu, jego przedstawicielowi lub organizatorowi wycieczek, co
najmniej czterdzieści osiem godzin przed opublikowaną godziną odlotu. Zgłoszenie dotyczy również lotu
powrotnego, jeżeli na dalszy lot i lot powrotny została zawarta umowa z tym samym przewoźnikiem lotniczym.
2. W przypadku gdy wymagane jest użycie certyfikowanego psa przewodnika, należy to uwzględnić, pod
warunkiem że takie zgłoszenie zostało przedstawione przewoźnikowi lotniczemu lub jego przedstawicielowi
lub organizatorowi wycieczek, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami krajowymi dotyczącymi
przewożenia psów przewodników na pokładzie samolotu, w przypadku gdy przepisy takie istnieją.
3. Jeżeli nie dokonano żadnego zgłoszenia zgodnie z ust. 1, organ zarządzający podejmuje wszelkie należyte
starania w celu udzielenia pomocy określonej w załączniku I w taki sposób, aby dana osoba mogła skorzystać
z lotu, na który ma rezerwację.
4. Przepisy ust. 1 stosuje się, pod warunkiem, ze:
a) dana osoba stawi się do odprawy: i) o godzinie określonej z góry na piśmie (w tym również za pomocą
środków elektronicznych) przez przewoźnika lotniczego lub jego przedstawiciela lub organizatora wycieczek;
lub ii) jeżeli nie jest określona godzina, nie później niż jedną godzinę przed opublikowaną godziną odlotu; lub
b) dana osoba dotrze do punktu w granicach portu lotniczego wyznaczonego zgodnie z art. 5:
i) o godzinie określonej z góry na piśmie (w tym również za pomocą środków elektronicznych) przez
przewoźnika lotniczego lub jego przedstawiciela lub organizatora wycieczek; lub ii) jeżeli nie jest określona
godzina, nie później niż dwie godziny przed opublikowaną godziną odlotu.
Na podstawie fragmentu rozporządzenia określ, kiedy pasażer poruszający się na wózku inwalidzkim musi
zgłosić szczególne potrzeby w zakresie pomocy przy podróży drogą lotniczą z danego portu lotniczego, jeżeli
posiada rezerwację na lot 22 czerwca 2020 o godz. 14.00.
A.
B.
C.
D.

Nie później niż dwie godziny przed opublikowaną godziną odlotu.
Nie później niż godzinę przed opublikowaną godziną odlotu.
Nie później niż 21 czerwca 2020 roku o godzinie 14.00.
Nie później niż 20 czerwca 2020 roku o godzinie 14.00.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) podejmuje działania związane z przewozem
3) rozróżnia materiały niebezpieczne oraz ich oznaczenia i
nietypowym
klasy
Przykładowe zadanie 20.
Który piktogram oznacza materiały wybuchowe?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) charakteryzuje urządzenia do kontroli
2) rozpoznaje urządzenia do kontroli osób i bagażu w
podróżnych i bagażu w portach i terminalach
portach i terminalach
Przykładowe zadanie 21.
Przedstawione na rysunku urządzenie przeznaczone jest do
A.
B.
C.
D.

zabezpieczania bagażu folią ochronną.
nadania bagażu rejestrowanego.
prześwietlania małych zwierząt.
kontroli bagażu kabinowego.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) charakteryzuje urządzenia do kontroli
3) rozpoznaje systemy, zasady działania i zastosowanie
podróżnych i bagażu w portach i terminalach
urządzeń do kontroli osób oraz bagażu w portach i terminalach
Przykładowe zadanie 22.
Który system, zainstalowany na lotniskach, zajmujący się kierowaniem bagażu z zastosowaniem przenośników,
sorterów pionowych, poziomych oraz tackowych przedstawiono w filmie?
A.
B.
C.
D.

EDI
EDS
BHS
FIDS

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.5. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.5. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem
środków językowych w języku obcym
nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem
środków leksykalnych) umożliwiającym
realizację czynności zawodowych w zakresie
tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w
danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do
realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 23.
Zwrot “I'd like to book a ticket to Los Angeles” oznacza
A. Gdzie jest tablica odlotów do Los Angeles?
B. Chciałabym zarezerwować bilet do Los Angeles.
C. Ile kosztuje bilet w dwie strony do Los Angeles?
D. Chciałabym zapłacić kartą za bilet do Los Angeles.
Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.5. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem
środków językowych w języku obcym
nowożytnym (ze szczególnym
uwzględnieniem środków leksykalnych)
umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów
związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w
danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do
realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 24.
Zwrot „Try to check-in online” oznacza
A.
B.
C.
D.

Zaloguj się online.
Sprawdź w Internecie.
Spróbuj odprawić się online.
Zakaz korzystania z Internetu.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.6. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) przestrzega tajemnicy związanej z
1) pozyskuje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa
wykonywanym zawodem i miejscem pracy
Przykładowe zadanie 25.
Która informacja nie jest umieszczana na bilecie lotniczym?
A.
B.
C.
D.

numer miejsca.
godzina wylotu.
nazwisko pasażera.
adres zameldowania.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.7. Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych 2) dobiera członków zespołu do wykonania zadań ze
zadań
względu na wiedzę, umiejętności i doświadczenie
Przykładowe zadanie 26.
Kto jest odpowiedzialny za przydzielenie zadań podwładnym w ramach dziennego planu operacyjnego w
terminalu lotniczym?
A.
B.
C.
D.

Kasjer lotniczy.
Funkcjonariusz służby celnej.
Pracowanik obsługi naziemnej.
Kierownik zmiany obsługi naziemnej.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji SPL.02 jest przeprowadzana według modelu d i trwa 120 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Pan Jan Nowak pracujący na stałe w Wielkiej Brytanii chciałby podczas urlopu odwiedzić rodzinne miasto
w Polsce - Wrocław, a następnie udać się drogą morską do Szwecji. W tym celu opłacił w biurze obsługi podróżnych
rezerwację lotu z Londynu - Stansted do Wrocławia - Strachowice na dzień 28 października 2020 r. Poprosił również
o przedstawienie ofert przewoźników morskich na trasie Świnoujście - Ystad oraz przewoźnika kolejowego na trasie
Wrocław - Świnoujście.
Podróżny zainteresowany jest wykupieniem rejsu morskiego w jednoosobowej kabinie bez okien z dwoma
posiłkami podczas podróży i planuje wypłynąć 30 października 2020 r. zgodnie z najtańszą ofertą.
W biurze Jan Nowak poprosił również o zaplanowanie podróży ze stacji Wrocław Główny do stacji
Świnoujście pociągiem klasy II, na który posiada 37% zniżkę. Z Wrocławia chciałby wyjechać najpóźniej jak to
możliwe, uwzględniając jednak konieczność dotarcia do Świnoujścia nie później niż na 2 godziny przed
rozpoczęciem rejsu. W Świnoujściu maksymalny czas oczekiwania na rejs nie powinien wynosić więcej niż 4
godziny. W podróż z Wrocławia do Ystad chciałby zabrać też małego pieska, którego przewozić będzie na
kolanach.
W dniu wylotu z Londynu podróżny udał się do stanowiska odprawy biletowo – bagażowej, gdzie
przedstawił dokumenty i odebrał kartę pokładową. W trakcie odprawy otrzymał informację, że pasażerowie
odlatujący z Londynu Stansted będą wpuszczani przez bramkę numer 7, na 35 minut przed planowaną godziną
startu samolotu. Pan Nowak podróżuje z bagażem rejestrowanym o wadze 25 kg i bagażem podręcznym o wadze
5 kg.
Uwaga: Daty i godziny oraz ceny podane w zadaniu przyjęte zostały tylko dla tego zadania.
Wypełnij kartę pokładową dla Jana Nowaka na przelot z Londynu - Stansted do Wrocławia – Strachowice,
korzystając z informacji zawartych w treści zadania i Rezerwacji lotu Londyn - Stansted Æ Wrocław - Strachowice.
Sporządź plan podróży z Wrocławia do Ystad, wypełniając zestawienie kosztów i czasu trwania podróży
promem na trasie Świnoujście - Ystad oraz pociągiem z Wrocławia do Świnoujścia, uwzględniając posiadaną przez
pasażera ulgę, korzystając z informacji zawartych w treści zadania, ofert przewoźników na połączenia promowe
Świnoujście – Ystad, cennika za bagaż u przewoźników promowych oraz rozkładu jazdy pociągów. Wybierz wariant
podróży promem zgodny z preferencjami pasażera na trasie Świnoujście - Ystad.
Na podstawie wyboru wariantu podróży wypełnij kartę rezerwacji rejsu promem ze Świnoujścia do Ystad,
korzystając z planu podróży z Wrocławia do Ystad z wyborem wariantu podróży morskiej oraz z informacji
zawartych w treści zadania.
Wypełnij bilet kolejowy na przejazd ze stacji Wrocław Główny do stacji Świnoujście, uwzględniając
posiadaną przez pasażera ulgę, korzystając z informacji zawartych w treści zadania, planu podróży z Wrocławia
do Ystad z wyborem wariantu podróży morskiej.
Wypełnij kartę kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego dla Jana Nowaka korzystając z informacji
zawartych w treści zadania, zawartości bagażu kabinowego Pana Jana Nowaka oraz przetłumacz zwroty podane
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w słowniczku podręcznych zwrotów używanych w czasie podróży.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz formularze do wypełnienia znajdują się
w zadaniu.
OFERTY PRZEWOŹNIKÓW NA POŁĄCZENIA PROMOWE
ŚWINOUJSCIE – YSTAD
Oferta 1. POLFERRIES

Odejście

Przyjście

Prom

Cena biletu [zł]

01:15

09:15

M/V Baltivia

146,00

09:10

17:05

M/F Cracovia

172,00

12:30

19:00

M/F Mazovia

159,00

KABINY
2-OSOBOWY APARTAMENT Z OKNEM, PANORAMA SUITE
W cenie jeden posiłek w restauracji Tast

659,00 zł

1-OSOBOWA Z OKNEM, PANORAMA CLASS
W cenie jeden posiłek w restauracji Tast

520,00 zł

1-OSOBOWA BEZ OKNA, PREMIUM CLASS
W cenie jeden posiłek w restauracji Tast

325,00 zł

NA POKŁADZIE - Posiłki
Śniadanie – 39,00 zł
Bufet obiadowy z napojem – 39,00 zł
Przewóz zwierząt w kabinie (pies/kot)

30,00 zł/szt.
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Oferta 2. UNITY LINE

Prom Polonia: Świnoujście - Ystad
ODEJŚCIE

PRZYJŚCIE

14:00
(dzienny) Świnoujście
23:00
(nocny) Świnoujście

21:15
Ystad
06:30
Ystad
CENNIK [zł]

Pasażerowie

bilet w jedną stronę

dorośli

140,00

dzieci do 7 lat

bezpłatnie

dzieci i młodzież (8-16 lat)
uczniowie i studenci (do 26 lat)

132,00

pies/kot

bezpłatnie
KABINY – cennik [zł]

De luxe 1- 2-osobowa z oknem

474,00

Normal 1-2-osobowa

90,00
Posiłki – cennik [zł]

Śniadanie

35,00

Obiad

35,00

Kolacja

35,00

CENNIK ZA BAGAŻ U PRZEWOŹNIKÓW PROMOWYCH
BAGAŻ REJESTROWANY (szt.)

BAGAŻ KABINOWY (szt.)

waga bagażu

cennik [zł]

waga bagażu

cennik [zł]

do 20 kg

bezpłatnie

do 5 kg

bezpłatnie

powyżej 20 kg do 32 kg

25,00

powyżej 5 kg do 10 kg

20,00

powyżej 32 kg

155,00

powyżej 10 kg

zabronione
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ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW
Odjazdy / Departures
Wrocław Główny (pociągi kursują codziennie)
godzina
odjazdu
departure
time

peron
tor
platform
track

5:24

I
1

IC - IC
48103
SWAROŻYC

10:54

I
2

IC - TLK
48105
SZYNDZIELNIA

23:23

III
6

IC - TLK
420/45072
ROZEWIE

pociąg
train

godzina przyjazdu
do
godziny przyjazdów do stacji pośrednich
stacji docelowej
arrivals at intermediate stops
arrival at destination
(station)
Wrocław Leśnica 5:41, Środa Śląska 5:56, Legnica 6:15, Lubin 6:30, Głogów
6:56, Bytom Odrzański 7:16, Nowa Sól 7:25, Zielona Góra Główna 7:40,
Rzepin 8:28, Kostrzyn 8:51, Mieszkowice 9:09, Chojna 9:24, Gryfino 9:47,
Szczecin Główny 10:06, Szczecin Dąbie 10:30, Goleniów 10:46, Wysoka
Kamieńska 11:05, Międzyzdroje 11:28
Świnoujście 11:40
Legnica 11:35, Lubin 11:51, Głogów 12:17, Bytom Odrzański 12:37, Nowa
Sól 12:45, Zielona Góra Główna 13:00, Rzepin 13:48, Kostrzyn 14:11,
Mieszkowice 14:28, Chojna 14:43, Gryfino 15:06, Szczecin Główny 15:26,
Szczecin Dąbie 15:54, Goleniów 16:11, Wysoka Kamieńska 16:29,
Międzyzdroje 16:52
Świnoujście 17:05
Oleśnica Rataje 23:57, Ostrów Wielkopolski 0:49, Jarocin 1:23, Poznań
Główny 2:11 Zbąszynek 3:55, Świebodzin 4:10, Rzepin 4:43, Kostrzyn 5:12,
Gryfino 6:07, Szczecin Główny 6:27, Szczecin Dąbie 7:03, Goleniów 7:20,
Wysoka Kamieńska 7:41, Międzyzdroje 8:12
Świnoujście 8:27

Ceny biletów kolejowych na trasie z Wrocławia do Świnoujścia
Rodzaj biletu

Cena biletu w klasie I

Cena biletu w klasie II

Normalny

126,00 PLN

71,00 PLN

Dodatkowe informacje o podróży koleją
Pasażer

Numer wagonu

Numer miejsca

Odległość

Jan Nowak

10

51 (okno)

494 km

Zasady przewozu małych zwierząt domowych, które nie są umieszczone w transporterze:
x
x
x

należy wykupić bilet dodatkowy na przewóz zwierzęcia; opłata za taki bilet jest zryczałtowana i wynosi 15,20
PLN,
należy trzymać zwierzę na smyczy i założyć mu kaganiec na czas całej podróży pociągiem,
należy posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.
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REZERWACJA LOTU LONDYN – STANSTED
Æ WROCŁAW - STRACHOWICE
Londyn-Stansted (STN) Æ Wrocław Strachowice (WRO)
28 października 2020 (przewoźnik lotniczy Ryanair )
Wylot

godzina

Przylot

godzina

Czas podróży

Rejs/klasa

Londyn-Stansted
(STN)

12:55

WrocławStrachowice
(WRO)

14:00

2h5m

FR 8406 / Value

Typ
pasażera

Taryfa
PLN

Podatki i opłaty
dodatkowe PLN

Wystawienie
biletu
PLN

Suma
(1 pasażer)
PLN

Liczba
pasażerów

dorosły

235,00

12,50

5,00

252,50

1

GATE

7

SEAT No

2A

Ticket number: CZ 7854133

SUMA
PLN
252,50

Cena całkowita przelotu wszystkich pasażerów 252,50 PLN

ZAWARTOŚĆ BAGAŻU KABINOWEGO PANA JANA NOWAKA
Bagaż kabinowy – waga 5 kg
- telefon,

- pasta do zębów w opakowaniu o pojemności 35 ml,

- tablet,

- okulary do czytania,

- bluza polar,

- grzebień do włosów,

- kanapka,

- szczoteczka do zębów,

- książka,

- śrubokręt,

- jogurt owocowy w opakowaniu 125 ml,

- golarka elektryczna.

- perfumy w opakowaniu o pojemności 125 ml,

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:


karta pokładowa na przelot z Londynu - Stansted do Wrocławia - Strachowice



plan podróży z Wrocławia do Ystad z wyborem wariantu podróży morskiej



karta rezerwacji rejsu promem na trasie Świnoujście - Ystad



bilet kolejowy na połączenie Wrocław Główny - Świnoujście dla pana Jana Nowaka



karta kontroli bezpieczeństwa bagażu kabinowego,



słowniczek podręcznych zwrotów używanych w czasie podróży.
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KARTA POKŁADOWA NA PRZELOT Z LONDYNU - STANSTED DO WROCŁAWIA - STRACHOWICE
Karta pokładowa / Boarding pass
NAME

Karta pokładowa / Boarding pass
NAME
SEAT

From

FLIGHT

From

To

DATE

TIME

CARRIER

FLIGHT

CLASS

DATE

TIME

To
Gate

Boarding time
Seat No

CZ 7854133

PCS
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WT

CZ 7854133

PLAN PODRÓŻY Z WROCŁAWIA DO YSTAD Z WYBOREM WARIANTU PODRÓŻY MORSKIEJ
ZESTAWIENIE KOSZTÓW I CZASU TRWANIA PODRÓŻY PROMEM NA TRASIE ŚWINOUJŚCIE – YSTAD

POLFERRIES
M/V Baltivia

POLFERRIES
M/F Cracovia

POLFERRIES
M/F Mazovia

UNITY LINE
Polonia
(dzienny)

Godzina odejście
ze Świnoujścia
Godzina przyjście
do Ystad
Czas trwania
podróży
[godz. i min]
Cena biletu [zł]
Opłata za kabinę
[zł]
Dopłata za posiłki
[zł]
Opłata za przewóz
psa [zł]
Opłata za bagaż [zł]
Cena całkowita [zł]
PLAN PODRÓŻY POCIĄGIEM Z WROCŁAWIA DO ŚWINOUJŚCIA

Godzina odjazdu ze stacji
Wrocław Główny

……………………………..

Numer i nazwa pociągu oraz skrót nazwy
przewoźnika

……………………………..

Godzina przyjazdu do stacji
Świnoujście

……………………………..

Czas trwania podróży
[godz. i min]

……………………………..

Łączna cena za przejazd na trasie
Wrocław – Świnoujście [zł]

……………………………..

Wybrany przewoźnik morski spełniający oczekiwania pasażera ……………………………………......
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UNITY LINE
Polonia
(nocny)

KARTA REZERWACJI REJSU PROMEM NA TRASIE ŚWINOUJŚCIE – YSTAD
Przewoźnik
Godzina odejścia
Godzina przyjścia

Data

………………………….
………………………….
………………………….

………………………….

Imię i nazwisko
Rodzaj kabiny

Posiłki

Śniadanie
Obiad
Kolacja

☐
☐
☐
Pies ☐

Zwierzęta

Kot ☐

inne ☐

Ilość zwierząt [szt.]
Cena całkowita [zł]

BILET KOLEJOWY NA POŁĄCZENIE WROCŁAW GŁÓWNY – ŚWINOUJŚCIE DLA PANA JANA NOWAKA

BILET KOLEJOWY NA PRZEJAZD TAM
Z REZERWACJĄ MIEJSCA
NORMAL.: ……… ULG:………….
LICZBA OSÓB: …….…..
Data

Godzina

Wymiar ulg: ………… %
OD/VON/DE
DO/NACH/A

Data

Godzina

KL./CL.

Przez (trasa):
km .................................

Pociąg nr …………………… Wagon nr ……………………
Miejsce do siedzenia nr ………………… okno; środek; przy przejściu*

Cena ……………………..PLN

*wpisać właściwe przy nr miejsca do siedzenia
Nr: 763828567
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KARTA KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA BAGAŻU KABINOWEGO

Waga bagażu kabinowego [kg] …………
Przedmioty, które należy usunąć z bagażu kabinowego

SŁOWNICZEK PODRĘCZNYCH ZWROTÓW UŻYWANYCH
W CZASIE PODRÓŻY
Lp.

Zwroty w języku angielskim

1.

Security check

2.

How long does the cruise last?

3.

Single cabin

4.

Life jackets

5.

Is it a direct train?

Lp.

Zwroty w języku polskim

1.

Chciałbym odwołać rezerwację.

2.

Przystań statków

3.

Biuro rzeczy znalezionych

4.

Klimatyzacja

5.

Czy można wejść na pokład?

Zwroty przetłumaczone na język polski

Zwroty przetłumaczone na język angielski
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.3. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) korzysta z planów, map, danych i informacji 4) odczytuje informacje zawarte w rozkładach jazdy i planach rejsów
turystycznych
6) dobiera oferty przewoźników do oczekiwań podróżnych
3) przygotowuje oferty usług dla podróżnych
1) opracowuje oferty usług skierowane do podróżnych w portach i
terminalach
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.4. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) obsługuje pasażerów w portach i terminalach 5) stosuje zasady obsługi pasażerów w portach i terminalach
4) sporządza dokumentację związaną z obsługą 2) wypełnia dokumenty związane z podróżą, np. bilety, karty
podróżnych
pokładowe, etykiety bagażowe, listy pasażerów, rezerwacje na podróż
8) podejmuje działania związane z przewozem 1)określa zasady przewozu zwierząt zgodnie z przepisami prawa
nietypowym
11) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym 6) przeprowadza rozmowy dotyczące usług realizowanych przez porty
językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do i terminale w języku angielskim i w drugim języku obcym nowożytnym
obsługi podróżnych
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.02.5. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1)posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym
uwzględnieniem
środków
leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w
danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację
czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów związanych z
wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji SPL.02. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
mogą dotyczyć, np.:






przygotowania oferty usług dla podróżnych z różnymi oczekiwaniami,
planowania obsługi podróżnych w terminalach pasażerskich,
przygotowania materiałów informacyjnych dla podróżnych,
organizowania podróży środkami transportu morskiego i drogowego,
podejmowania działań związanych z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających
szczególnej opieki,
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Kwalifikacja. SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach
3.3 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.3.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny
4) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony
obsługi ładunków
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Przykładowe zadanie 1.
Przedstawiony znak stosowany w magazynie oznacza

A.
B.
C.
D.

zakaz ruchu urządzeń do transportu poziomego.
zakaz smarowania urządzeń do transportu poziomego.
nakaz uruchamiania urządzeń do transportu poziomego.
nakaz poruszania się urządzeniami do transportu poziomego.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.3.2 Podstawy eksploatacji portów i terminali
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowymi pojęciami
1) wyjaśnia pojęcia związane z transportem, np. podatność
dotyczącymi transportu.
transportowa, proces przewozowy, energochłonność transportu,
rynek transportowy.
Przykładowe zadanie 2.
Odporność ładunku na zniszczenia podczas przemieszczenia, związana z jego cechami technicznymi np.
materiałem, z którego jest wykonany, kształtem bądź wielkością określa się jako podatność transportowa
A. naturalna.
B. techniczna.
C. ładunkowa.
D. ekonomiczna.
Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje środki transportu do przewozu 3) rozróżnia środki transportu do przewozu ładunków w
osób i ładunków w poszczególnych gałęziach
poszczególnych gałęziach transportu
transportu
Przykładowe zadanie 3.
Naczepa przedstawiona na rysunku jest przeznaczona do przewozu
A.
B.
C.
D.

szkła.
żwiru.
paszy.
cieczy.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje infrastrukturę liniową i punktową poszczególnych
3) charakteryzuje infrastrukturę transportu
gałęzi transportu

Przykładowe zadanie 4.
Do infrastruktury liniowej transportu morskiego zalicza się
A.
B.
C.
D.

porty morskie.
kanały żeglugowe.
terminale morskie.
stocznie remontowe.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje porty i terminale
4) rozróżnia elementy infrastruktury i suprastruktury portów i
terminali
Przykładowe zadanie 5.
Przedstawioną na rysunku konstrukcją hydrotechniczną jest
A.
B.
C.
D.

jaz.
dok.
śluza.
falochron.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje porty i terminale
4) rozróżnia elementy infrastruktury i suprastruktury portów i
terminali
Przykładowe zadanie 6.

Przedstawionym na rysunku elementem terytorium portu morskiego, łączącym powierzchnię wody z
powierzchnią lądu, przystosowanym do postoju i obsługi jednostek pływających jest
A.
B.
C.
D.

reda.
nabrzeże.
awanport.
kanał portowy.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje rodzaje usług w portach i
5) oblicza czas realizacji usług w portach i terminalach
terminalach
Przykładowe zadanie 7.
Załadunek kontenerów na statek rozpocznie się o godz. 8.00. Urządzenia załadunkowe pracują równomiernie, każde
z wydajnością 12 kontenerów na godzinę. Po każdych dwóch godzinach pracy następuje przerwa techniczna
trwająca po 30 minut. O której godzinie zakończy się załadunek 100 kontenerów na statek przy użyciu dwóch
urządzeń załadunkowych?
A.
B.
C.
D.

O godz. 12.10
O godz. 12.40
O godz. 13.10
O godz. 14.10

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje środki transportu bliskiego i
1) klasyfikuje urządzenia stosowane w transporcie bliskim w
transportu dalekiego oraz określa ich
portach i terminalach
przeznaczenie
Przykładowe zadanie 8.
Urządzeniem transportu bliskiego przedstawionym na rysunku jest suwnica
A.
B.
C.
D.

bramowa.
natorowa.
pomostowa.
półbramowa.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje magazyny i procesy
3) rozpoznaje układy technologiczne magazynów
magazynowe
Przykładowe zadanie 9.
Na którym rysunku jest przedstawiony układ magazynu o przepływie kątowym?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje magazyny i procesy
4) wskazuje strefy magazynowe
magazynowe.
Przykładowe zadanie 10.

Która strefa magazynowa została pominięta w przedstawionym na rysunku systemie cross-dockingu?
A.
B.
C.
D.

Wydania.
Przyjęcia.
Kompletacji.
Składowania.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) składuje i magazynuje ładunki
4) wyjaśnia zasady rozmieszczania towarów w strefie
magazynowej
Przykładowe zadanie 11.
Na którym rysunku jest przedstawiona zasada FEFO?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) składuje i magazynuje ładunki
7) oblicza powierzchnię magazynową
Przykładowe zadanie 12.
Ile powinna wynosić minimalna powierzchnia niezbędna do składowania 120 paletowych jednostek ładunkowych
o wymiarach 1,0 x 1,1 x 1,2 m (dł. x szer. x wys.), w dwóch jednakowych warstwach, bez zachowania luzów
manipulacyjnych?
A. 66,0 m²
B. 79,2 m²
C. 132,0 m²
D. 158,4 m²
Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) przygotowuje ładunki do przewozu
5) formuje paletowe i pakietowe jednostki ładunkowe
Przykładowe zadanie 13.
Dopuszczalna wysokość uformowanej paletowej jednostki ładunkowej nie może przekroczyć 2,0 m, a ładunek nie
może wystawać poza obrys palety. Ile kartonów przewożonych w pionie o wymiarach 0,3 × 0,5 × 0,6 m (dł. x szer. x
wys.) można zmieścić maksymalnie na jednej palecie o wymiarach 1,2 × 0,8 × 0,144 m (dł. x szer. x wys.)?
A.
B.
C.
D.

12 kartonów
16 kartonów
18 kartonów
24 kartony

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) przygotowuje ładunki do przewozu
6) formuje ładunki i jednostki ładunkowe w kontenerach
Przykładowe zadanie 14.
Ile maksymalnie paletowych jednostek ładunkowych o wymiarach 1 200 × 800 × 1 200 mm (dł. × szer. × wys.),
można umieścić w kontenerze 20’ o wymiarach wewnętrznych 5 860 × 2 300 × 2 197 mm ( dł.× szer. × wys.)?
A. 6
B. 8
C. 11
D. 12
Odpowiedź prawidłowa: C

Strona 41 z 60

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) stosuje oznakowanie ładunków, jednostek
2) rozróżnia znaki manipulacyjne, informacyjne, w tym znaki
ładunkowych i środków transportu
niebezpieczeństwa
Przykładowe zadanie 15.
Znak manipulacyjny przedstawiony na rysunku oznacza zakaz
A.
B.
C.
D.

otoczenia ładunku.
zpiętrzenia ładunku.
chwytania drugiej warstwy ładunku.
podnoszenia bezpośrednio za ładunek.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) planuje rozmieszczenie i zabezpieczenie
4) rozróżnia rodzaje środków służących do zabezpieczenia
ładunków i jednostek ładunkowych w środkach
jednostek ładunkowych.
transportu
Przykładowe zadanie 16.

Które urządzenie stosowane w procesie zabezpieczania jednostek ładunkowych jest przedstawione na filmie?
A.
B.
C.
D.

Robot.
Owijarka.
Ładowarka.
Manipulator.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.3.4. Prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.4. Prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) przestrzega przepisów prawa dotyczących
5) identyfikuje warunki sprzedaży określone w
transportu ładunków oraz przechowywania oraz międzynarodowych regułach handlu Incoterms, np.: loco,
franco, FOB (Free on Board)
składowania towarów
Przykładowe zadanie 17.
Na podstawie której formuły handlowej INCOTERMS 2020 sprzedający zostawia towar do dyspozycji kupującego
w punkcie wydania np. w magazynie przedsiębiorstwa a kupujący organizuje transport, ponosi jego koszty oraz
ryzyko na całej trasie?
A.
B.
C.
D.

FAS
FOB
DDP
EXW

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.4. Prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) prowadzi dokumentację związaną z obsługą
2) klasyfikuje dokumenty magazynowe związane z obsługą
ładunków w portach i terminalach
ładunków w portach i terminalach
Przykładowe zadanie 18.

Na rysunku jest przedstawiony dokument
A.
B.
C.
D.

magazynowy potwierdzający przyjęcie do magazynu materiałów bądź towarów z zewnątrz.
magazynowy potwierdzający wydanie z magazynu materiałów bądź towarów na zewnątrz.
sprzedażowy potwierdzający zaistniałą transakcję pośredniczących ze sobą stron.
przewozowy potwierdzający przewóz załadowanych towarów drogą morską.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03. 4. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) prowadzi dokumentację związaną z obsługą 8) rozróżnia dokumenty przewozowe poszczególnych gałęzi
ładunków w portach i terminalach
transportu
Przykładowe zadanie 19.

Na rysunku jest przedstawiony
A.
B.
C.
D.

krajowy kolejowy list przewozowy.
krajowy samochodowy list przewozowy.
międzynarodowy kolejowy list przewozowy.
międzynarodowy samochodowy list przewozowy.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.4. Prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) oblicza koszty przeładunku i
5) oblicza koszty załadunku, rozładunku i przeładunku
magazynowania towarów
towarów w portach i terminalach
Przykładowe zadanie 20.
Do załadunku 45 intermodalnych jednostek transportowych (UTI) użyto trzech urządzeń, które pracują
jednocześnie. Ile wyniesie całkowity koszt pracy urządzeń wiedząc, że załadunek jednej jednostki UTI na wagon
trwa 8 minut, a stawka pracy jednego urządzenia za godzinę to 75,00 zł?
A.
B.
C.
D.

150,00 zł
200,00 zł
360,00 zł
450,00 zł

Odpowiedź prawidłowa: D

3.3.5. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.5. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) organizuje prace przeładunkowe w portach i 1) dobiera urządzenia do prac przeładunkowych towarów w
terminalach z wykorzystaniem urządzeń
portach i terminalach
transportu bliskiego
Przykładowe zadanie 21.
Urządzeniem służącym do przeniesienia kontenerów z wagonów kolejowych na plac przeładunkowo-składowy
jest
A.
B.
C.
D.

suwnica.
wywrotnica.
żuraw portowy.
wyciąg towarowy.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.5.Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) organizuje obsługę techniczną środków
1) określa wymagania techniczne będące podstawą
transportu bliskiego w portach i terminalach.
dopuszczenia środków transportu bliskiego do ruchu
Przykładowe zadanie 22.
Który rodzaj badania wózka jezdniowego przeprowadzany jest w toku eksploatacji urządzenia, zgodnie z
terminem nałożonym przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego?
A.
B.
C.
D.

Doraźne.
Okresowe.
Odbiorcze.
Powypadkowe.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.3.6. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
środków językowych w języku obcym
realizację czynności zawodowych w zakresie:
nowożytnym (ze szczególnym
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
uwzględnieniem środków leksykalnych),
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
umożliwiającym realizację czynności
pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
zawodowych w zakresie tematów związanych:
do realizacji czynności zawodowych
a) ze stanowiskiem pracy i jego
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
wyposażeniem
zawodowych
b) z głównymi technologiami stosowanymi w
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
danym zawodzie
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
c) z dokumentacją związaną z danym
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta
zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym
zawodzie
Przykładowe zadanie 23.
W której pozycji konosamentu wpisuje się objętość ładunku?
A.
B.
C.
D.

Gross weight.
Measurement.
Freight payable of.
Description of goods.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
środków językowych w języku obcym
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
środków leksykalnych), umożliwiającym
realizację czynności zawodowych w zakresie
pracy
tematów związanych:
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych
a) ze stanowiskiem pracy i jego
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
wyposażeniem
zawodowych
b) z głównymi technologiami stosowanymi w
danym zawodzie
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
c) z dokumentacją związaną z danym
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
zawodem
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta
d) z usługami świadczonymi w danym
zawodzie
Przykładowe zadanie 24.
Który rodzaj materiałów przewożony jest w statku typu zbiornikowiec?
A.
B.
C.
D.

Dry cargo.
Bulk cargo.
Liquid cargo.
General cargo.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.7. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) negocjuje warunki porozumień
1) rozróżnia style i techniki prowadzenia negocjacji
Przykładowe zadanie 25.
W którym stylu negocjacji, głównym celem jest porozumienie, a każda ze stron częściowo traci oraz
częściowo zyskuje?
A.
B.
C.
D.

Unikania.
Twardym.
Dominacji.
Kompromisu.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.3.8. Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań
1) wymienia style kierowania zespołem
Przykładowe zadanie 26.
Który styl kierowania charakteryzuje się: centralizacją władzy w rękach kierownika, przewagą decyzji
jednoosobowych i poleceń służbowych, brakiem swobody podwładnych oraz dużym dystansem w
kontaktach z podwładnymi?
A.
B.
C.
D.

Bierny.
Autokratyczny.
Demokratyczny.
Kompromisowy.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.4. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji SPL.03 jest przeprowadzana według modelu d i trwa 150 minut.

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Wrocławski terminal lotniczy otrzymał od przedsiębiorstwa spedycyjnego OŁAWA-SPED zlecenie obsługi
naziemnej przesyłki. Spaletyzowany ładunek zostanie dostarczony środkami transportu drogowego do terminalu
lotniczego.
Uzupełnij kartę wyboru wózka widłowego o najkrótszym czasie rozładunku pjł z naczep do magazynu
terminalowego, korzystając z Informacji dotyczących pracy w Terminalu CARGO oraz Informacji dotyczących
środków transportu bliskiego.
Wypełnij kartę doboru kontenera lotniczego do realizacji zlecenia na podstawie Zlecenia przeładunku i Bazy
kontenerowej terminalu.
Sporządź harmonogram czynności związanych z obsługą przesyłki w terminalu, korzystając
z Informacji dotyczących pracy w Terminalu CARGO oraz Informacji dotyczących środków transportu bliskiego.
Uzupełnij kartę kalkulacji kosztów netto realizowanego zlecenia na podstawie Cennika usług przeładunkowych na
terminalu lotniczym i Informacji dotyczących pracy w Terminalu CARGO.
Wypełnij fakturę za wykonane czynności w terminalu na podstawie Zlecenia przeładunku oraz karty kalkulacji
kosztów netto realizowanego zlecenia. Przyjmij, jako datę wystawienia 29.01.20xx r. i nadaj jej numer 38/01/20xx.
Stawka VAT na usługi realizowane w terminalu wynosi 23%.
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Zlecenie przeładunku
ZLECENIE nr 59/20xx
Zleceniodawca/Nadawca:

Zleceniobiorca:

Spedytor OŁAWA-SPED
ul. Zimowa 80,
55-200 Oława
NIP 988-104-00-56
Nr rachunku bankowego:
15 9876 6703 5432 0000 1199 2828
Nazwa ładunku:

Liczba pjł
[szt.]

Kosmetyki w kartonach
uformowane w paletowe jednostki
ładunkowe (pjł)
Sposób płatności:

Terminal CARGO
ul. Boczna 3
52-040 Wrocław,
NIP 886-105-03-31
Nr rachunku bankowego:
12 3232 4343 5678 0000 1122 4300

Termin płatności:
14 dni od daty
wystawienia faktury

Miejsce i data wystawienia:
Wrocław 22.01.20xx

Masa brutto jednej pjł [kg]
460

64
1 200 × 800 × 1 200

Płatnik:

przelew

Wymiary jednej pjł
(dł. x szer. x wys.)
[mm]

Uwagi/uzgodnienia realizacji zlecenia:

Spedytor OŁAWA-SPED
ul. Zimowa 80,
55-200 Oława

W dniu 25.01.20xx zostaną podstawione pod rampę
magazynu terminalowego dwa zestawy drogowe – ciągnik
siodłowy wraz z naczepą. Zlecenie obejmuje rozładunek
naczep, magazynowanie ładunku, dobór kontenerów
lotniczych, podstawienie w miejsce postoju samolotu na
płycie lotniska i załadunek kontenerów lotniczych do
samolotu.
Planowany data załadunku do samolotu – 29.01.20xx
Pieczęć i podpis zleceniodawcy:
Pieczęć i podpis zleceniobiorcy:
Spedytor OŁAWA-SPED
ul. Zimowa 80,
55-200 Oława

Terminal CARGO
ul. Boczna 3
52-040 Wrocław

Artur Nowaczyk

Adam Domański

Baza kontenerowa terminalu
Kontener

Wymiary wewnętrzne
(dł. x szer. x wys.)
[mm]

Dopuszczalna
ładowność
[t]

Tara
[kg]

Nr 1

3 200 × 2 440 × 2 400

7,4

190

Nr 2

2 480 × 1620 × 2 400

3,8

160
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Informacje dotyczące pracy w Terminalu CARGO


Paletowe jednostki ładunkowe można piętrzyć w stosie paletowym.



Łączna droga przejazdu wózka (naczepa - magazyn - naczepa) wynosi łącznie 400 m.



Czas składowania ładunku - 72 godziny



Odległość, na jaką przewożone zostaną kontenery lotnicze z magazynu do podnośnika na płycie
lotniska przy samolocie - 800 m



Praca lotniskowego ciągnika do holowania wózków kontenerowych odbywa się w sposób ciągły. Czas
pracy urządzenia liczy się bez czasu powrotu po przewiezieniu ostatnich kontenerów.



Łączny czas trwania czynności związanych z obsługą jednego kontenera lotniczego, obejmujący jego
oznakowanie, kontrolę masy i wymiarów oraz weryfikację zgodności przesyłki z dokumentacją i
kontrolę bezpieczeństwa, wynosi 20 minut.



Średni czas załadunku jednego kontenera na wózek kontenerowy wynosi 4 minuty i tyle samo czas
wyładunku.



Obsługa naziemna lotniska dokonuje załadunku kontenerów lotniczych do samolotu za pomocą
podnośnika do ładowni samolotu – średni czas załadunku jednego kontenera wynosi 10 minut i jest
on liczony od momentu zgrupowania wszystkich kontenerów przy platformie podnośnika przy
samolocie.
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Informacje dotyczące środków transportu bliskiego
Charakterystyka środków transportu bliskiego
Wózek PREMIUM - TRUCK
 udźwig: 2 000 kg
 wysokość podnoszenia: 6 500 mm
 średnia prędkość: 8 km/h
 napęd: elektryczny
 wózkiem można przewozić jednorazowo
tylko jedną pjł

Rysunek środków transportu bliskiego

Wózek HI-TRUCK
 udźwig: 1 000 kg
 wysokość podnoszenia: 5 000 mm
 średnia prędkość: 6 km/h
 napęd: elektryczny
 wózkiem można przewozić jednorazowo
tylko jedną pjł

Lotniskowy ciągnik do jednoczesnego holowania
dwóch wózków kontenerowych
prędkość jazdy z ładunkiem 8 km/h,
 przejazd bez ładunku 12 km/h

Wózek kontenerowy przystosowany do przewozu
jednego kontenera lotniczego

Podnośnik lotniczy
 maksymalna ładowność – 7,6 tony,
 platforma obsługuje jednorazowo jeden
kontener
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Cennik usług przeładunkowych na terminalu lotniczym
Rodzaj usługi

Cena netto

Opłata handlingowa
 przyjęcie przesyłki do magazynu
 kontrola wymiarów i masysprawdzenie gotowości do przewozu
 weryfikacja zgodności przesyłki z dokumentami
 kontrola bezpieczeństwa
 oznakowanie przesyłki

0,35 zł/kg

pierwsze dwa dni, licząc od dnia przyjęcia
przesyłki do magazynupowyżej 2 dni
Składowanie ładunku obowiązuje cennik
powyżej 2 dni

wolne od opłat

0,30 zł/kg/dobę

Obsługa kontenerów lotniczych

60,00 zł/ kontener
100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę
pracy

Praca ciągnika lotniskowego
Załadunek kontenerów lotniczych na pokład samolotu przy użyciu
podnośnika

40,00 zł/kontener

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
- karta wyboru wózka widłowego o najkrótszym czasie rozładunku pjł z naczep do magazynu terminalowego
- karta doboru kontenera lotniczego do realizacji zlecenia
- harmonogram czynności związanych z obsługą przesyłki w terminalu,
- karta kalkulacji kosztów netto realizowanego zlecenia,
- faktura za wykonane czynności w terminalu

Karta wyboru wózka widłowego o najkrótszym czasie rozładunku pjł z naczep do magazynu terminalowego
Wyszczególnienie

Wózek
PREMIUM - TRUCK

Wózek
HI-TRUCK

Czas pracy wózka widłowego przy rozładunku jednej pjł
z naczepy [min]
Łączny czas pracy wózka widłowego przy rozładunku
wszystkich pjł [godz. i min]
Wybór typu wózka widłowego o najkrótszym czasie
rozładunku wszystkich pjł z naczep

Strona 54 z 60

Wózek ………………………

Karta doboru kontenera lotniczego do realizacji zlecenia
Uzyskane wyniki
Wyszczególnienie

Kontener

Kontener

nr 1

nr 2

Maksymalna liczba pjł mieszcząca się w jednym kontenerze [szt.]
Objętość ładunku w jednym kontenerze [m3]
(wynik podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Kubatura jednego kontenera [m3]
(wynik podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Współczynnik wykorzystania objętości przy maksymalnie wypełnionym
kontenerze
(wynik podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Masa pjł załadowanych do jednego kontenera [kg]
Masa brutto jednego kontenera [kg]
Współczynnik wykorzystania ładowności przy maksymalnie wypełnionym
kontenerze
(wynik podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
Minimalna liczba kontenerów niezbędna do realizacji zlecenia [szt.]
Wybór kontenera pod względem mniejszej ich liczby do realizacji zlecenia
Kontener nr ………….

Strona 55 z 60

Harmonogram czynności związanych z obsługą ładunku
Wyszczególnienie
Minimalny czas rozładunku naczep i przyjęcia pjł do magazynu terminalowego
Czas składowania ładunku w magazynie
Czas trwania czynności związanych z obsługą kontenerów lotniczych
Łączny czas załadunku wszystkich kontenerów
na wózki kontenerowe
Łączny czas przejazdu z kontenerami z
magazynu terminalowego na płytę lotniska
Dostawa kontenerów na płytę
lotniska, w tym:

Czas przejazdu pustego ciągnika do holowania
z płyty lotniska do magazynu terminalowego
Łączny czas przeniesienia wszystkich
kontenerów z wózków kontenerowych na płytę
lotniska

Czas załadunku wszystkich kontenerów na pokład samolotu
Całkowity czas czynności wykonanych na terminalu (rozładunek, składowanie,
obsługa, dostawa i załadunek kontenerów)
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Uzyskane wyniki
[godz. i min]

Karta kalkulacji kosztów netto realizowanego zlecenia
Wyszczególnienie

Koszt opłaty handlingowej

Koszt składowania

Koszt obsługi kontenerów lotniczych

Koszt pracy ciągnika lotniskowego

Koszt załadunku kontenerów lotniczych na pokład samolotu przy użyciu podnośnika

Całkowity koszt czynności terminalowych związanych z realizacją zlecenia
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Uzyskane wyniki
[zł]

SPRZEDAWCA

J. m.
zł

gr

Adnotacje

Do zapłaty: …………………………………………………………

Sposób zapłaty: … ……………………………………...................

RAZEM:

Ilość

Cena
jednostkowa
netto

Słownie: ……………………………………………………………

Czynności terminalowe
związane z realizacją zlecenia

Nazwa usługi

NIP: ……………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………..

Podstawa
prawna
zwolnienia
od podatku

FAKTURA
Nr ……………………..

Firma: ………………………………………………………………………….

NIP: ………………………………………………

Adres: ……………………………………………

Firma: ……………………………………………

zł

gr

Wartość usługi
netto
zł

gr

Kwota podatku

Podpis wystawcy faktury

X

zw.

0

23
8
5

%

Stawka
VAT

zł

gr

Wartość usługi brutto

Data wystawienia faktury: ……………………………………

usługi: …………………………………………….

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania

Miejscowość: …………………………………………………

Faktura za wykonane czynności w terminalu

Termin zapłaty: … …………………………………………………Rachunek
bankowy:………………………………………………..

1.

Lp.

NABYWCA

Zestawienie
sprzedaży wg
stawek podatku:
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.2. Podstawy eksploatacji portów i terminali
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje rodzaje usług w portach
i terminalach

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) oblicza czas realizacji usług w portach i terminalach

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.3. Organizowanie obsługi ładunków w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) stosuje zasady racjonalnej gospodarki
6) dobiera opakowanie zgodnie z funkcją i przeznaczeniem
opakowaniami
7) przygotowuje ładunki do przewozu
3) stosuje zasady formowania paletowych, pakietowych i
kontenerowych jednostek transportowych
4) oblicza parametry jednostki ładunkowej
6) formuje ładunki i jednostki ładunkowe w kontenerach
8) dobiera opakowanie do rodzaju ładunku, potrzeb klienta i
właściwości środków transportu
10) wykonuje czynności związane z załadunkiem,
przeładunkiem i wyładunkiem towarów

4) rozróżnia technologie załadunkowe i wyładunkowe towarów
5) planuje proces przeładunku towarów, w tym niebezpiecznych,
ponadgabarytowych i żywych zwierząt
6) dobiera środki transportu wewnętrznego i zewnętrznego
adekwatnie do wykonania załadunku, przeładunku lub
wyładunku towarów
7) sporządza harmonogram prac związanych z załadunkiem,
przeładunkiem i wyładunkiem towarów
8) organizuje obsługę samochodów, wagonów kolejowych,
statków morskich, żeglugi śródlądowej oraz statków
powietrznych w portach i terminalach
9) wykorzystuje technologie załadunkowe, przeładunkowe i
wyładunkowe

Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.4. Prowadzenie dokumentacji w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) prowadzi dokumentację związaną z obsługą
6) oblicza cenę sprzedaży usług realizowanych w portach i
ładunków w portach i terminalach
terminalach
7) sporządza dokumenty o charakterze rozliczeniowym, np.
fakturę
4)

oblicza koszty przeładunku i magazynowania
towarów

3) oblicza koszty funkcjonowania portów i terminali
4) oblicza koszty magazynowania i przechowywania oraz
zatrudnienia pracowników magazynowych
5) oblicza koszty załadunku, rozładunku i przeładunku towarów
w portach i terminalach
6) oblicza łączne koszty realizacji usług w portach i terminalach
związanych z obsługą ładunków, korzystaniem z infrastruktury
oraz wykonywaniem usług dodatkowych
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Jednostka efektów kształcenia:
SPL.03.5. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) dobiera urządzenia do prac przeładunkowych towarów w
portach i terminalach
2) organizuje prace przeładunkowe w portach i
2) dobiera urządzenia do obsługi jednostek ładunkowych w
terminalach z wykorzystaniem urządzeń
portach i terminalach
transportu bliskiego
4) planuje prace przeładunkowe w portach i terminalach z
wykorzystaniem urządzeń transportu bliskiego
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji SPL.03. Obsługa ładunków w portach i terminalach mogą dotyczyć, np.:







planowania powierzchni magazynowej
sporządzenia dokumentów przewozowych
planowania rozmieszczenia ładunku na środkach transportu dalekiego
doboru oznakowania środków transportu do przewozu materiałów niebezpiecznych
formowania paletowych jednostek ładunkowych
doboru środków transportu dalekiego w zależności od rodzaju nadanego ładunku.
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