
Przedmiot: Pracownia ekspedycyjno – rozdzielcza 

…………………………………………………………………………….. 

                              Imię i nazwisko 
 

1. Operatorem pocztowym nazywa się: 

A. Każdego przedsiębiorcę wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego. 

B. Przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie wpisu do rejestru 

operatorów pocztowych. 

C. Przedsiębiorstwo wymieniające się korespondencją z innym przedsiębiorstwem. 

D. Agenta pocztowego działającego na podstawie umowy agencyjnej lub wpisanego do Krajowego Rejestru 

Sadowego. 

2. Na jaki okres i w jaki sposób jest wybierany operator wyznaczony? 

A. Na 5 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze 

konkursu. 

B. Na 5 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze 

mianowania. 

C. Na 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze 

konkursu. 

D. Na 10 lat przez Prezesa UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze 

mianowania. 

3.  Jaką maksymalną masę może mieć paczka pocztowa zawierająca obowiązkowe egzemplarze biblioteczne? 

A. 2 000 g 

B. 7 000 g 

C. 10 000 g 

D. 20 000 g 

 

4. Przesyłka listowa ekonomiczna, która została nadana w poniedziałek powinna być najpóźniej doręczona 

A. we wtorek 

B. w środę 

C. w czwartek 

D. w piątek 

5. Przedstawiony na rysunku formularz dołączony do przesyłki oznacza, że 

A. Nadawca przesyłki otrzyma drogą listową potwierdzenie doręczenia. 

B. Nadawca przesyłki otrzyma drogą elektroniczną (sms/@) potwierdzenie doręczenia. 

C. Adresat przesyłki otrzyma drogą listową potwierdzenie doręczenia. 

D. Adresat przesyłki otrzyma drogą elektroniczną (sms/@) potwierdzenie doręczenia. 

 



Przedmiot: Pracownia ekspedycyjno – rozdzielcza 

…………………………………………………………………………….. 

                              Imię i nazwisko 
 

1. Klient postanowił wysłać tygodniki               

z branży logistycznej wydawane w latach 

2015-2018 do odbiorcy w Argentynie. 

Czasopisma zostały zapakowane w dwa 

worki, ważące  2,6 kg oraz 4,3 kg.  

Na podstawie fragmentu cennika wskaż 

jaką opłatę powinien uiścić klient za 

nadanie przesyłek. 

 

A. 150,00zł 

B. 175,00zł 

C. 265,00zł 

D. 295,00zł 

 

2. Opłata za nadanie w placówce pocztowej dwóch przekazów na kwoty:  500,00zł i 700,00zł oraz jednego przekazu na 

kwotę 1500,00zł z usługą „potwierdzenie odbioru” wyniesie: 

 

A. 45,50zł 

B. 72,60zł 

C. 18,50zł 

D. 27,30zł 

3. Na podstawie przedstawionego fragmentu zamówienia określ, na jaką kwotę zostały zamówione znaczki  pocztowe 

przez pracownika okienkowego w kasie głównej. 

Ilość          
(sztuk) 

Nominał           
(zł) 

Wartość  

zł gr 
325 0,05     

117 0,50     

250 1,00     

18 3,75     

RAZEM     
 

A. 209,75zł 

B. 170,05zł 

C. 820,00zł 

D. 392,25zł 


