
Nazwa 
kwalifikacji: Obsługa podró żnych w portach i terminalach 
Oznaczenie 
kwalifikacji: SPL.02
Numer 
zadania: 01
Kod arkusza: SPL.02-01-22.06-SG

Wersja 
arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Karta pokładowa na przelot z Warszawy d o Stambułu dla pana Piotra Szewczyka
zapisano:

R.1.1 name: Piotr Szewczyk
R.1.2 from: WAW lub Warszawa  lub Warsaw
R.1.3 to: IST lub Stambuł lub Istanbul
R.1.4 time: 13:05 
R.1.5 flight: LO 135
R.1.6 date: 15.06.2022
R.1.7 boarding time: 12:45 lub 20 minut przed godziną wpisaną przez zdającego w R.1.4
R.1.8 gate: 15
R.1.9 seat: C lub D od 14 do 30
R.1.10 carrier: LOT lub LO

R.2 Rezultat 2: Zestawienie poł ączeń lotniczych na trasie Stambuł – Warszawa i wybór of erty
zapisano:

R.2.1 kod lotniska wylotu, w każdej ofercie: IST
R.2.2 kod lotniska przylotu, w każdej ofercie: WAW
R.2.3 kod lotniska pośredniego, tylko w ostatniej ofercie: ARN  
R.2.4 łączny czas podróży: nr oferty 1: 2 h 25 min lub nr oferty 2: 2 h 40 min  lub nr oferty 3: 6h i 45 min
R.2.5 przewoźnik, nr oferty 1: Turkish Airlines  
R.2.6 przewoźnik, nr oferty 2: LOT  
R.2.7 przewoźnik, nr oferty 3: Pegasus i Wizz Air
R.2.8 numery lotów: nr oferty 1: TK1765, nr oferty 2: LO136,  nr oferty 3: PC1281, W61502
R.2.9 cena za przelot [PLN]: nr oferty 1: 680,00, nr oferty 2: 749,00, nr oferty 3: 710,00
R.2.10 wybrano ofertę nr: 1 lub 2 pod warunkiem wyboru tańszej oferty

R.3
Rezultat 3: Zestawienie poł ączeń kolejowych ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina do stacji Kielce i 
wybór przejazdów
zapisano:
Warszawa Centralna - Kielce

R.3.1
przewoźnicy/numery pociągów: PKP Intercity/IC 5342 lub PKP Intercity/IC 1629  i Polregio /R 42305 lub 
PKP Intercity/IC 5322

R.3.2 godz. odjazdu: 14:10 lub 12:15 lub 13:55
R.3.3 godz. przyjazdu: 17:06 lub 16:18 lub 16:48
R.3.4 cena podstawowa w wybranej klasie przejazdu [PLN]: 34,90 lub 81,00 lub 45,50
R.3.5 cena ze zniżką [PLN]: 17,10 lub 39,69 lub 22,30
R.3.6 wybór przejazdu: TAK  przy nr pociągu IC 5322

Warszawa Lotnisko Chopina - Warszawa Centralna (Koleje Mazowieckie) 
R.3.7 godz. odjazdu: 11:41 lub 12:53 lub 13:40
R.3.8 godz. przyjazdu: 12:00 lub 13:11 lub 14:00
R.3.9 wybór przejazdu: TAK  przy godz. odjazdu 12:53
R.4 Rezultat 4: Bilet kolejowy na trasie Warszawa Ce ntralna - Kielce dla wybranego przejazdu

zapisano:
R.4.1 poc: IC

R.4.2
NORMAL: 0 lub "-" lub "X" lub "puste miejsce" pod warunkiem, że zdający wypełnił pozostałe miejsca na 
bilecie kolejowym

R.4.3 LICZBA OSÓB: 1
R.4.4 ULG.: 1
R.4.5 zniżka [%]: 51
R.4.6 data: 22.06.2022
R.4.7 godz. odjazdu: 13:55,; godz. przyjazdu: 16:48
R.4.8 OD: Warszawa Centralna ; DO: Kielce
R.4.9 KL. 2 lub II

R.4.10
przez: Przysucha, Radom, Skar żysko-Kamienna, Suchedniów, zdający wpisał co najmniej jedną 
miejscowość

R.5 Rezultat 5: Słowniczek polsko-angielski zwrotów pom ocnych pasa żerowi podczas podró ży
zapisano:
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R.5.1 odloty krajowe: domestic departures
R.5.2 opóźniony lot: delayed flight
R.5.3 bagaż kabinowy: cabin luggage
R.5.4 karta pokładowa: boarding pass
R.5.5 Gdzie mogę wynająć samochód?: Where can I rent a car?
R.5.6 cabin crew: załoga pokładowa samolotu
R.5.7 seat number: numer siedzenia
R.5.8 boarding time:  czas wej ścia na pokład
R.5.9 Where is the restroom?: Gdzie jest toaleta/ubikacja?
R.5.10 May I leave my luggage here?: Czy mog ę zostawi ć tu mój baga ż?

R.6 Rezultat 6: Karta kontroli baga żu podr ęcznego
zapisano:

R.6.1 waga bagażu podręcznego [kg]: 5
R.6.2 kefir w opakowaniu 250 ml: nie
R.6.3 magazyn ilustrowany: tak
R.6.4 dezodorant w sprayu 150 ml: nie
R.6.5 opakowanie herbatników: tak
R.6.6 drożdżówka z owocami: tak
R.6.7 okulary przeciwsłoneczne: tak
R.6.8 tablet 7-calowy i pasta do zębów w tubce 100 ml: tak 
R.6.9 scyzoryk o najdłuższym ostrzu 8 cm: nie
R.6.10 puszka napoju gazowanego 0,33 l: nie
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