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Numer PESEL zdającego* 

Wypełnia zdający  
 
 

 

A.76-01-22.01-SG 

Czas trwania egzaminu: 120 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 
CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL         

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu. 

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji 

pracy. 

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie 

ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania 

egzaminu. 

 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

 
 

Arkusz zawiera informacje prawnie 

chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
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Zadanie egzaminacyjne 
Jesteś członkiem personelu pokładowego podczas lotu samolotem z Lotniska Heathrow w Londynie do 
Warszawy na Lotnisko Chopina.  
Do zakresu Twoich obowiązków należy obsługa pasażerów przed rozpoczęciem podróży i w czasie podróży, 
w tym: 

 sporządzenie dokumentacji, 

 przeprowadzenie instruktażu bezpieczeństwa, 

 przygotowanie i realizacja zamówień dla 4 pasażerów, z uwzględnieniem kalkulacji kosztów.  
Z wykonania obsługi pasażerów sporządź dokumentację, którą stanowią tabele ponumerowane od 1 do 5, 
zamieszczone w arkuszu w części pt.: „Dokumentacja związana z obsługą pasażerów’’.  
Do sporządzenia dokumentacji wykorzystaj informacje, które są zawarte w zamieszczonych w arkuszu: karcie 
pokładowej Anny Kowalskiej, pasażerki lotu z Londynu do Warszawy, instruktażu bezpieczeństwa, 
zamówieniach pasażerów oraz cenniku produktów sprzedawanych na pokładzie samolotu.   
Pokaz wykonaj na stanowisku egzaminacyjnym wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu 
Nadzorującego.  
Na stanowisku egzaminacyjnym znajdują się wszystkie niezbędne materiały, przyrządy i urządzenia, które 
wykorzystaj stosownie do zakresu wykonywanych zadań, wynikających z poleceń. 
Obserwowane i oceniane będą poszczególne etapy obsługi pasażerów oraz czynności podczas ich 
wykonywania.  
 
1. Przygotuj się do obsługi pasażerów. Pamiętaj o właściwym wizerunku podczas obsługi pasażerów. 

Sprawdź swój wizerunek. Jeżeli potrzebujesz poprawić makijaż czy fryzurę, możesz przejść do stanowiska 
z lustrem i to zrobić. 

 
2. Odczytaj informacje z karty pokładowej pasażerki Anny Kowalskiej (AK), która będzie odbywać lot 

z Londynu do Warszawy i udziel pisemnej odpowiedzi w języku angielskim na pytania znajdujące się                       
w tabeli 1.  
 

3. Przeprowadź pokaz instruktażu bezpieczeństwa dla pasażerów lotu. Przeczytaj tekst instruktażu 
bezpieczeństwa. Tekst ten będziesz słyszał/słyszała w słuchawkach podczas wykonywania pokazu.  
Przygotuj się do przeprowadzenia pokazu.  

Sprzęt niezbędny do wykonania pokazu wybierz spośród akcesoriów znajdujących się na stanowisku 

egzaminacyjnym. 

Pokaz wykonuj z uwzględnieniem kolejności występujących w instruktażu poleceń. 

 

Przez podniesienie ręki zgłoś Przewodniczącemu Zespołu Nadzorującego gotowość do wykonania pokazu 

do instruktażu bezpieczeństwa. 

 

4. Przetłumacz zwroty stosowane w obsłudze pasażerów i wpisz do tabeli 2. 

 

5. Podczas lotu czterech pasażerów złożyło zamówienie w języku angielskim. Na stanowisku 

egzaminacyjnym znajdują się cztery tace oznaczone inicjałami pasażerów, które wykorzystaj do 

przygotowania zamówień złożonych przez pasażerów (pasażer DZ, AK, MW, AN).  

 
 

6. Ceny produktów zamówionych przez pasażerów przelicz zgodnie z podanym kursem walut, obliczenia 
wykorzystaj do sporządzenia kalkulacji kosztów zamówień pasażerów w złotych i w euro (tabela 3.) 
 
 

Uwaga!  

Informacje w arkuszu egzaminacyjnym zostały przyjęte tylko dla celów przeprowadzenia egzaminu. 
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Karta pokładowa pasażera 

  

Pasażer Anna Kowalska (AK) 

 
 

 Instruktaż bezpieczeństwa (fragment) 

Ladies and gentleman, you are very welcome onboard this LOT flight to Warsaw. 
May we have your attention while the cabin crew point out some of the safety features onboard this Boeing 
737-800 series aircraft.  
 
On this aircraft there are 8 emergency exits, marked with a red exit sign.  
 
Floor low-power markings running along the cabin aisle will illuminate in darkness and guide you to the nearest 
exit in an emergency.  
 
There are 4 main doors, 2 at the front, 1 left and 1 right, 2 doors at the rear of the cabin - 1 left and 1 right.  
 
There are 4 over wing exits in the center of the cabin - 2 left and 2 right. 
Please note your nearest exit, which may be behind you.  
 
 
To fasten your seatbelt insert the metal end into the buckle. To secure, pull underneath end of the strap and to 
open lift the buckle cover.  
 
In the event of sudden loss of cabin pressure individual oxygen masks will automatically drop from the panel 
above your head.  
 
If this happens, remain seated and pull down firmly one mask to start the flow of oxygen.  
 
Place the mask over your nose and mouth and breathe normally.  
 
Secure the mask, using the strap and adults traveling with young children, please put on your own mask first.   
 
Your life jacket is stowed in the corner beneath your seat. 
 
In the unlikely event of landing on water remove the jacket from its package and place it over your head.  
 
Bring the strap around your waist and clip at the front of the jacket as the crew is demonstrating.   
 
To secure, pull underneath end of the strap, to inflate the life jacket pull down sharply on the red toggle.  
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There is a piece for further inflation or deflation and a light to attract attention.  
 
Do not inflate your life jacket inside the cabin, as to do so will impede your exit.  
 
Further information may be found on the inflight safety card, which is displayed within the area you are seated. 
Your captain invites you to read this card carefully before departure.  
 
Before departure we are asking you to ensure your seatbelt is securely fastened, your tray table is up and on 
lock position, arm rests down and window blinds fully opened.  
  
Locked up laptops and electronic devices may be used on board but only during the flight and after the fasten 
seatbelt sign has been switched off.  
 
Ladies and gentleman we would like to thank you for your attention and we wish you a pleasant flight. 

 

 
Zamówienia pasażerów 

Passenger DZ 
> Can I have black coffee and a magazine? 
 
Passenger AK 
> I would like to order a sandwich and still water. 
 
Passenger MW 
> A butter croissant and green tea please. 
 
 Passenger AN 
> Can I have a salad and tomato juice? 

 
 

Cennik produktów sprzedawanych na pokładzie samolotu 

 

Lp. Products Cena  

1 Magazine 15,00 PLN 

2 Book 35,00 PLN 

3 Still water 8,00 PLN 

4 Sparkling water 8,00 PLN 

5 Biscuits 16,00 PLN 

6 Sandwich 6,50 PLN 

7 Lipton ice tea 10,00 PLN 

8 Tomato juice 2,00 € 

9 Chocolate bar 5,00 € 

10 Salad 3,50 € 

11 Butter croissant 3,00 € 

12 M&M’s 4,00 € 

13 Black coffee 2,50 € 

14 White sugar, brown sugar, lemon free 

15 Green tea 2,00 € 

*Kursy walut: 1 EURO = 4,75 zł [PLN] 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie będzie podlegać 5 rezultatów: 

 zestawienie informacji dotyczących lotu pasażerki Anny Kowalskiej na podstawie karty pokładowej - tabela 
1, 

 przetłumaczone zwroty stosowane w obsłudze pasażerów - tabela 2, 

 wykonany pokaz do instruktażu bezpieczeństwa, 

 przygotowane zamówienia dla pasażerów, 

 kalkulacja kosztów zamówień pasażerów w złotych i w euro - tabela 3 
oraz  

przebieg wykonania pokazu do instruktażu bezpieczeństwa z uwzględnieniem wyboru niezbędnego 
sprzętu, 
przebieg przygotowania zamówień dla pasażerów. 
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Dokumentacja związana z obsługą pasażerów 
 

Tabela 1. Zestawienie informacji dotyczących lotu pasażerki Anny Kowalskiej na podstawie karty 
pokładowej 

 

Lp. Pytanie Odpowiedź w języku angielskim 

1. 
What is the name of the airport from which 

the plane departs? 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

2. 

Which seat on the plane does the passenger 

Anna Kowalska take? 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

3. 

Which class does the passenger Anna 

Kowalska sit in? 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

4. 

What is the passenger Anna Kowalska flight 

number? 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

5. 

What time is the plane due to arrive in 

Warsaw? 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

6. 
What time does the flight depart? 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

7. 

What time is boarding? 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

8. 

What is the name of the airport the plane 

arrives at? 

 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

 

 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



 

Strona 7 z 10 

 

Tabela 2. Zwroty stosowane w obsłudze pasażerów* 

Lp. Zwroty w języku polskim Zwroty przetłumaczone na język angielski 

1.  wyjście awaryjne   

2.  witamy na pokładzie  

3.  karta pokładowa  

4. opóźnienie   

5. wykrywacz dymu  

6. Czy wie Pani, dlaczego mój lot jest 

opóźniony? 

 

7. Spóźniłem się na swój lot. Czy mógłby 

mi Pan pomóc? 

 

8. lot długodystansowy  

Lp. Zwroty w języku angielskim Zwroty przetłumaczone na język polski 

9. Please have your boarding pass and 

identification ready for boarding. 
 

10. Can I have a blanket?  

11. Smoking is prohibited for the duration 

of the flight. 

 

 

12. Could I have some water?   

13. Please turn off electronical devices.  

14. Can I get a pair of 

headphones/earbuds?  

 

15. My flight number is LO433  

16. Are meals included (in the price)?  

*Należy dokonać stosownych tłumaczeń (pkt.1-8 z języka polskiego na język angielski; pkt 9-16 z języka 
angielskiego na język polski). 
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Ceny produktów zamówionych przez pasażerów przeliczone w złotówkach i w euro 
przeliczenia do wykorzystania przy opracowaniu kalkulacji kosztów zamówień pasażerów w złotych  
i w euro (tabela 3.) 

 

Lp. Products Cena w złotych* Cena w euro* 

1. Magazine  15,00 PLN  

2. Book  35,00 PLN  

3. Still water    8,00 PLN  

4. Sparkling water    8,00 PLN  

5. Biscuits  16,00 PLN  

6. Sandwich        6,50 PLN  

7. Lipton ice tea  10,00 PLN  

8. Tomato juice  2,00 € 

9. Chocolate bar  5,00 € 

10. Salad  3,50 € 

11. Butter croissant  3,00 € 

12. M&M’s 

 
 4,00 € 

13. Coffee instant 

 
 2,50 € 

14. White sugar, brown sugar, lemon 

 
free free 

15. Green tea 

 
 2,00 € 

*Kursy walut: 1 EURO = 4,75 zł [PLN] 
*Ceny zapisz z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku 
 
 
 
  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



 

Strona 9 z 10 

Tabela 3. Kalkulacja kosztów zamówień pasażerów w złotych i w euro  
 

 PASAŻER DZ PASAŻER AK PASAŻER MW PASAŻER AN 

Lp. Zamówienie PLN EUR PLN EUR PLN EUR PLN EUR 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

Koszt zamówienia 

dla danego 

pasażera* 

        

Całkowity koszt 

zamówień dla 

wszystkich 

pasażerów* 

PLN EUR 

  

     *Ceny zapisz z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku 
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Miejsce na obliczenia (obliczenia nie podlegają ocenie): 
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