
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa podró żnych w portach i terminalach

Oznaczenie 
kwalifikacji: AU.33

Numer 
zadania: 01

Kod arkusza: AU.33-01-iania

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny
R.1 Rezultat 1: Wybór poł ączenia kolejowego z Koszalina do Gdyni Głównej i z Gdyni Głównej do Gda ńska Port Lotniczy 

zdający zapisał:
dla Połączenie 1.

R.1.1 Koszalin - Gdynia Główna; Godzina odjazdu 12:57, Godzina przyjazdu 15:12

R.1.2
Gdynia Główna - Gdańsk Port Lotniczy przez Gdańsk Wrzeszcz: Godzina odjazdu: 15:20
lub inna godzina odjazdu na trasie Gdynia Gł. - Gdańsk Port Lotniczy przez Gdańsk Wrzeszcz wynikający z godziny przyjazdu 
pociągu wybranego przez zdającego w R.1.1

R.1.3

Łączny czas podróży 3 h 07 min lub 187 min 
lub wartość z sumy czasów przejazdów wynikających z czasu przejazdu z Koszalina do Gdyni Gł., czasu oczekiwania na 
przesiadkę i czasu przejazdu na trasie Gdynia Gł. - Gdańsk Port Lotniczy przez Gdańsk Wrzeszcz wpisanych przez zdającego w 
arkuszu egzaminacyjnym

R.1.4 Łączny koszt podróży: 25,73 lub 25,72
dla Połączenie 2.

R.1.5
Koszalin - Gdynia Główna: Cena biletu w klasie 2 ze zniżką 33%: 20,03 i cena biletu w klasie 2 ze zniżką 33% na trasie Gdynia Gł. - 
 Gdańsk Port Lotniczy przez Gdańsk Osowa: 4,36 lub 4,35

R.1.6 Łączny koszt podróży po uwzględnieniu zniżki [PLN]: 24,39 lub 24,38 lub suma cen biletów obliczonych przez zdjącego w R.1.5

R.1.7 Gdynia Główna - Gdańsk Port Lotniczy przez Gdańsk Osowa: Godzina odjazdu: 15:21

R.1.8

Łączny czas podróży: 2h 48 min  lub 168 min 
lub wartość z sumy czasów przejazdów wynikających z czasu przejazdu z Koszalina do Gdyni Gł., czasu oczekiwania na 
przesiadkę i czasu przejazdu na trasie Gdynia Gł. - Gdańsk Port Lotniczy przez Gdańsk Osowa wpisanych przez zdającego w 
arkuszu egzaminacyjnym

R.1.9
Połączenie kolejowe z Koszalina do Gdańska Port Lotniczy spełniające oczekiwanie klienta: Połączenie nr 2
lub wybór wynikający z najtańszego kosztu przejazdu wynikający z obliczeń zdającego w R.1.4 i R.1.6 i najkrótszego czasu 
przejazdu wynikającego z obliczeń zdającego w R.1.3 i R.1.8

R.1.10
R.2 Rezultat 2: Wybór oferty i rezerwacja wynajmu samoc hodu

zdający zapisał:
dla WYBÓR OFERTY WYNAJMU SAMOCHODU

R.2.1
Biuro Hertz: Cena wynajmu na okres 4 dni [PLN]: 388,60 lub 278,40
i Razem do zapłaty [PLN]: 388,60 lub 278,40

R.2.2
Biuro Europcar: Cena wynajmu na okres 4 dni [DKK/€]: 76,00 € 
i Opłaty dodatkowe [DKK/€]: 22,88 € 

R.2.3
Biuro SIXT: Cena wynajmu na okres 4 dni [PLN]: 282,46 lub 183,28
i Opłaty dodatkowe [PLN]: 92,80

R.2.4 Wybór najtańszej oferty wynajmu samochodu: Biuro SIXT
dla ARKUSZ REZERWACYJNY WYNAJMU SAMOCHODU /CAR HIRE AGREEMENT

R.2.5 Imię i nazwisko osoby wynajmującej samochód/Name and surname: Radosław Reszyk 

R.2.6
Marka samochodu/Car mark: Volkswagen Golf i Numer rejestracyjny/Plate number: AF10078 
lub marka samochodu i numer rejestracyjny zgodnie ze wskazaniem najańszej oferty przez zdjącego w R.2.4

R.2.7 Dodatkowe życzenia/Additionally: system nawigacji
R.2.8 Data wynajmu/Rent date: 11.01.2021 Godzina wynajmu/Rent time: 20:15
R.2.9 Data zwrotu/Return date: 14.01.2021 Godzina zwrotu/Return time: 09:00

R.2.10
Koszt całkowity [PLN]/Total price [PLN]: 375,26 lub 276,08
lub inny koszt całkowity wynikający z wyboru zdającego w R.2.4 na podstawie obliczeń zdajacego w R.2.1, R.2.2 i R.2.3

R.3 Rezultat 3: Karta pokładowa na przelot z Gda ńska do Kopenhagi
zdający zapisał:

R.3.1 NAME: Reszyk R adosław (wpisano w co najmniej jednej rubryce) 

R.3.2 FROM: GDN lub Gdańsk (wpisano w co najmniej jednej rubryce) i TO: CPH lub Kopenhaga (wpisanow co najmniej jednej rubryce) 

R.3.3 FLIGHT: SK 3491 (wpisano w co najmniej jednej rubryce) 
R.3.4 Class: U lub Y lub ekonomiczna
R.3.5 DATE: 11.01.2021 i TIME: 19:00
R.3.6 BOARDING TIME 18:20
R.3.7 GATE: 3 
R.3.8 SEAT: 5A
R.3.9 PCS. 1

R.3.10 WT. 23 kg
R.4 Rezultat 4: Etykieta baga żu rejestrowanego

zdający zapisał:
R.4.1 NAME: Reszyk R adosław
R.4.2 DATE: 11.01.2021 
R.4.3 TIME: 19:00
R.4.4 FLIGHT: SK 3491 
R.4.5 CARRIER: SK lub SAS
R.4.6 TO: CPH lub Kopenhaga 
R.4.7 VIA: "-" lub puste miejsce pod warunkiem wypełnienia innych elementów etykiety
R.5 Rezultat 5: Karta kontroli bezpiecze ństwa baga żu kabinowego

zdający zapisał:
R.5.1 Waga bagażu kabinowego (kg): 6
R.5.2 Przedmioty, które należy usunąć z bagażu kabinowego: Woda mineralna w opakowaniu o pojemności 250 ml
R.5.3 Przedmioty, które należy usunąć z bagażu kabinowego: Farba w aerozolu
R.5.4 Przedmioty, które należy usunąć z bagażu kabinowego: Kusza i strzały do kuszy
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R.5.5
Wypisał co najmniej jeden przedmiot wymieniony w R.5.2 - R.5.4, a nie wpisał żadnych innych przedmiotów z zawartości bagażu 
podręcznego

R.6 Rezultat 6: Słowniczek podr ęcznych zwrotów u żywanych w czasie podró ży
zdający zapisał:

R.6.1 Connecting flight: lot ł ączony  lub lot z przesiadką
R.6.2 Hand baggage: bagaż podr ęczny lub bagaż kabinowy lub bagaż pokładowy
R.6.3 Discount: zniżka lub obniżka
R.6.4 What time does the plane arrival?: O której godzinie przylatuje / przyleci samolot?
R.6.5 Take your laptop out from the bag.: Wyjmij laptop z torby lub wyjmij laptop z bagażu
R.6.6 Wypożyczyć samochód: rent a car  lub hire a car
R.6.7 Bilet kolejowy: train ticket  lub rail pass lub train pass
R.6.8 Lotnisko międzynarodowe: international airport 

R.6.9 Sprawdź godzinę wejścia na pokład: Check your boarding time lub Check boarding time lub Check your time to go on board

R.6.10 Konduktor: conductor  lub ticket inspector lub ticket controller
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