
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie dzia alno ci turystycznej na obszarach wiejskich 
Oznaczenie kwalifikacji: T.07 
Wersja arkusza: X 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2013 

CZ  PISEMNA 

T.07-X-13.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Imprez  raftingow  jest 

A. lot balonem nad morzem. 
B. rejs aglówk  po jeziorach. 
C. sp yw kajakami po górskich rzekach. 
D. jazda na desce na przybrze nych wodach. 

Zadanie 2. 
Transport turystów z portu promowego do hotelu to 

A. tramping. 
B. trekking. 
C. transfer. 
D. tranzyt. 

Zadanie 3. 
Us ug  hotelarsk  nie jest  

A. nocleg w namiocie. 
B. podawanie niada . 
C. ubezpieczenie baga u go cia. 
D. udzielanie informacji turystycznej. 

Zadanie 4. 
Jak  taryf  hotelow  nale y zaproponowa  tury cie, który oprócz noclegu oczekuje trzech posi ków 
dziennie? 

A. OB 
B. BB 
C. HB 
D. FB 

Zadanie 5. 
Gospodarstwo agroturystyczne organizuj ce imprez  dla diabetyków w menu powinno uwzgl dni  
potrawy 

A. s odkie z owocami cytrusowymi. 
B. wysokokaloryczne mi sne i m czne. 
C. z dziczyzny i na bazie owoców le nych. 
D. gotowane na parze z dodatkiem warzyw. 
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Zadanie 6. 
Wska  region Polski z charakterystycznym 
krajobrazem przedstawionym na zdj ciu. 

A. Tatry. 
B. Beskidy 
C. Roztocze. 
D. Bieszczady. 

Zadanie 7. 
Korzystaj c z zamieszczonej fotografii i przedstawionej 
informacji wska  miasto, w którym znajduje si  
prezentowany obiekt. 

A. ód . 
B. Toru . 
C. Pozna . 
D. Kraków. 

Zadanie 8. 
Najd u sze molo w Polsce znajduje si   

A. w Ko obrzegu. 
B. w Szczecinie. 
C. w Gda sku.  
D. w Sopocie. 

Zadanie 9. 
Najwi kszy zamek krzy acki w Polsce znajduje si   

A. w Lidzbarku Warmi skim. 
B. w Golubiu-Dobrzyniu.  
C. w Malborku. 
D. w Gniewie. 

Manufaktura to centrum handlowo-rozrywkowe. 
Najwi ksze tego typu miejsce w Europie. 
Powsta o na bazie starej fabryki w ókienniczej 
jednego z magnatów dawnej ziemi obiecanej. 
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Zadanie 10. 
Obszar o najwi kszej depresji wyst puje na terenie 

A. Beskidu S deckiego.  
B. u aw Wi lanych. 
C. Pomorza. 
D. Podlasia. 

Zadanie 11. 
Który z polskich zabytków wpisano na List  UNESCO? 

A. Stare Miasto w Poznaniu. 
B. Muzeum Zamoyskich w Koz ówce. 
C. redniowieczny zespó  miejski Torunia. 
D. Podziemne trasy w Tarnowskich Górach. 

Zadanie 12. 
W programie wycieczki objazdowej nale y uwzgl dni  redni  pr dko  autokaru wynosz c  

A. od 30 do 40 km/h 
B. od 30 do 50 km/h 
C. od 50 do 60 km/h 
D. od 60 do80 km/h 

Zadanie 13. 
W programie wycieczki organizowanej dla osoby uprawiaj cej turystyk  piesz  nale y uwzgl dni  

A. nordic walking. 
B. scuba diving. 
C. parachuting. 
D. surfing.  

Zadanie 14. 
W a ciciel gospodarstwa agroturystycznego przygotowuj c na yczenie go ci imprez  typu incentiv 
powinien zaproponowa  program 

A. edukacyjny. 
B. motywacyjny. 
C. krajoznawczy.  
D. sentymentalny. 
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Zadanie 15. 
Oblicz koszt 3 noclegów dla 10-osobowej grupy turystów, zak adaj c cen  za dob  40 z /osob  oraz 
rabat w wysoko ci 10% warto ci wiadczenia. 

A. 1 080 z  
B. 1 200 z  
C. 1 320 z  
D. 1 500 z  

Zadanie 16. 
Które biuro turystyczne proponuje najni sz  cen  za 2-dniowy wyjazd 1 osoby doros ej z dzieckiem? 

Zadanie 17. 
Kosztem sta ym imprezy turystycznej jest  

A. wy ywienie. 
B. us uga pilota u. 
C. op ata za bilety wst pu. 
D. ubezpieczenie uczestników. 

Zadanie 18. 
Oblicz koszt wynajmu autokaru dla go ci gospodarstwa agroturystycznego na trasie 600 km, je eli cena 
wynosi 3z /km.  

A. 1 800 z  
B. 1 500 z  
C.   750 z  
D.   180 z  

Zadanie 19. 
Wska  form  umowy przewiduj cej rezerwacj  miejsc noclegowych z mo liwo ci  jej anulowania 
w okre lonym terminie. 

A. Czarter. 
B. Dumping. 
C. Allotment.  
D. Timesharing. 

Biuro Cena/osob /dob  Zni ka dla dziecka 

A. 80 z  10% 

B. 100 z  30% 

C. 120 z  50% 

D. 160 z  Dziecko gratis 
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Zadanie 20. 
Rezerwacj  miejsc noclegowych, któr  klient w wyznaczonym terminie potwierdzi  i wp aci  zaliczk  
i b dzie ona wa na do nast pnego dnia do godziny 1200, nazywa si  

A. wst pn . 
B. po redni . 
C. gwarantowan . 
D. nie gwarantowan . 

Zadanie 21. 
Dokument zawieraj cy imienny wykaz turystów i sposób ich zakwaterowania w hotelu to 

A. voucher. 
B. rooming list. 
C. lista uczestników. 
D. zlecenie obs ugi imprezy. 

Zadanie 22. 
Jaki rodzaj rabatu zastosowano dla sta ych klientów, którym przyznano 10% zni ki na wiadczone us ugi? 

A. Ilo ciowy. 
B. Sezonowy. 
C. Gotówkowy  
D. Lojalno ciowy. 

Zadanie 23. 
Które z dzia a  realizuje w a ciciel kwatery wiejskiej w ramach strategii ceny? 

A. Uatrakcyjnianie oferty menu w gospodarstwie. 
B. Udzielanie zni ek sta ym klientom. 
C. Umieszczanie oferty w Internecie. 
D. Modernizacja pokoi. 

Zadanie 24. 
Oferta imprezy turystycznej sprzedawana po obni onej cenie na 3 dni przed terminem realizacji nazywa si   

A. last minute. 
B. przecenion . 
C. last bookers. 
D. katalogow . 

Zadanie 25. 
Umowa o wiadczenie us ug agroturystycznych nie musi zawiera  informacji dotycz cych 

A. przedmiotu umowy. 
B. rodka transportu. 
C. terminu pobytu. 
D. ilo ci posi ków. 
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Zadanie 26. 
Który z dokumentów nie jest sporz dzany w procesie przygotowania imprez turystycznych przez 
touroperatora?  

A. Zlecenie us ugi pilota u. 
B. Polisa ubezpieczeniowa. 
C. Umowa o organizacj  imprezy. 
D. Zestawienie przychodów i kosztów. 

Zadanie 27. 
Kto mo e oprowadzi  uczestników wycieczki szkolnej po Krakowie? 

A. Pilot wycieczki. 
B. Przewodnik miejski. 
C. Przedstawiciel biura podró y. 
D. W a ciciel gospodarstwa agroturystycznego. 

Zadanie 28. 
Zgodnie z ustaw  o us ugach turystycznych zabezpieczeniem finansowym biura podró y nie jest 

A. wp ata na rachunek powierniczy. 
B. umowa ubezpieczenia na rzecz klienta. 
C. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa. 
D. weksel wystawiony przez marsza ka województwa. 

Zadanie 29. 
Wska  akt prawny okre laj cy rodzaje obiektów hotelarskich w Polsce. 

A. Rozporz dzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. 
B. Rozporz dzenie w sprawie obiektów hotelarskich. 
C. Kodeks Post powania Praktycznego. 
D. Ustawa o us ugach turystycznych. 

Zadanie 30. 
Podmiotem, z którym skontaktuje si  w a ciciel gospodarstwa agroturystycznego w celu zakupu us ugi 
rent a car dla swoich go ci jest 

A. wypo yczalnia samochodów. 
B. muzeum samochodów. 
C. kino samochodowe.  
D. szko a nauki jazdy. 
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Zadanie 31. 
wiadczenie us ug gastronomicznych w miejscu wskazanym przez zamawiaj cego to 

A. cabotage.  
B. catering.  
C. cooking.  
D. carteling. 

Zadanie 32. 
Przedstawiony na rysunku znak oznacza teren zagro ony 

A. po arem. 
B. powodzi . 
C. lawinami. 
D. huraganem. 

Zadanie 33. 
Przedstawiony turystyczny znak drogowy informuje o atrakcjach 
turystycznych województwa 

A. podkarpackiego. 
B. ma opolskiego. 
C. pomorskiego. 
D. ódzkiego. 

Zadanie 34. 
Która z wymienionych organizacji pos uguje si  przedstawionym turystycznym znakiem jako ci? 

A. Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Go cinne”. 
B. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 
C. Dolno l ska Organizacja Turystyczna. 
D. Polska Organizacja Turystyczna.  

Zadanie 35. 
Biuro turystyczne organizuj ce letnie imprezy na terenie Biebrza skiego Parku Narodowego w swojej 
ofercie oprócz owienia ryb powinno uwzgl dni   

A. fotosafari. 
B. kitesurfing. 
C. penetrowanie jaski . 
D. wspinaczki ska kowe. 
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Zadanie 36. 
Który z regionów posiada doskonale warunki przyrodnicze do uprawiania speleologii? 

A. Wielkopolski. 
B. Mazowiecki.  
C. Tatrza ski. 
D. Podlaski. 

Zadanie 37. 
Który z podanych dokumentów, stosowanych w obs udze ruchu turystycznego zawiera nast puj ce 
dane: liczba uczestników imprezy, specyfikacja wiadcze , cena, potwierdzenie przyj cia warunków 
umowy przez klienta? 

A. Voucher. 
B. Zamówienie wiadcze . 
C. Kalkulacja kosztów imprezy turystycznej. 
D. Zg oszenie uczestnictwa w imprezie turystycznej. 

Zadanie 38. 
Teczka imprezy turystycznej nie zawiera 

A. notatki s u bowej pilota z okoliczno ci zdarzenia. 
B. kserokopii paszportu uczestnika wycieczki. 
C. umowy uczestnictwa w imprezie. 
D. programu imprezy turystycznej. 

Zadanie 39. 
Wska  dokument pomocny w obliczaniu szkody powsta ej w wyniku nierzetelno ci organizatora 
turystyki. 

A. Uk ad z Schengen. 
B. Tabela Frankfurcka. 
C. Kodeks Etyki w Turystyce. 
D. Kodeks Post powania Praktycznego. 

Zadanie 40. 
Oblicz kwot  nale no ci za nocleg dla 20 osób w pokojach dwuosobowych w gospodarstwie 
agroturystycznym, je eli cena 1 pokoju wynosi 100 z  + 8% podatku VAT.  

A. 1 000,00 z  
B. 1 074,07 z  
C. 1 080,00 z  
D. 1 174,07 z  
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