
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie dzia alno ci turystycznej na obszarach wiejskich  
Oznaczenie kwalifikacji: T.07 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL. 
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 

– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  praktyczn  
egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* 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  PRAKTYCZNA 

T.07-01-13.05 
Czas trwania egzaminu: 150 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Biuro turystyczne otrzyma o zamówienie na zorganizowanie pobytu weekendowego w gospodarstwie 
agroturystycznym w Kudowie-Zdroju. 

Korzystaj c z oferty Gospodarstwa Agroturystycznego Lawenda w Kudowie-Zdroju, informacji 
o atrakcjach turystycznych Kotliny K odzkiej, grafu odleg o ci oraz ustale  z kontrahentami, sporz d  
dokumenty zwi zane z przygotowaniem pobytu: program pobytu, kalkulacj  kosztów, zamówienie us ug 
w Gospodarstwie Agroturystycznym Lawenda przez Biuro Turystyczne Profesjonal, potwierdzenie 
zamówienia dla klienta sporz dzone przez organizatora pobytu (biuro turystyczne). 

Potrzebne druki do sporz dzenia dokumentów zwi zanych z przygotowaniem pobytu znajdziesz w arkuszu 
egzaminacyjnym. 
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Zamówienie 

Adam Nowak            Warszawa 10.03.2013 r. 
ul. niwna 23 
05-260 Warszawa 

Biuro Turystyczne Profesional  
ul. Cicha 33 
57-400 K odzko 

Prosz  o zorganizowanie pobytu weekendowego w terminie od 6 do 8.09.2013 r. (od pi tku do niedzieli) 
dla 4 osób, tj. dla mnie, mojej ony oraz dwójki dzieci (syn ma 8 lat, córka 6 lat), w Gospodarstwie 
Agroturystycznym Lawenda w Kudowie-Zdroju z pe nym wy ywieniem.  

Prosz  o zapewnienie noclegu dla mnie i mojej ony w apartamencie, a dla naszych dzieci pokoju 
z dwoma pojedynczymi ó kami. 

Przyjazd planujemy 6.09. 2013 r. ok. godziny 1200 a wyjazd po niadaniu 8.09.2013 r.  

W czasie pobytu prosz  o: 
− zorganizowanie przeja d ki bryczk  (1 godzina w dniu 6.09.2013 r.)  
− zarezerwowanie biletów wst pu na basen w Kudowie-Zdroju (1 godz. w dniu 7.09.2013 r.) 
− zapewnienie udzia u w wybranej przez nas z Pa stwa katalogu, wycieczce krajoznawczej 

z przewodnikiem na trasie: Kudowa-Zdrój (Muzeum Zabawek),  Duszniki-Zdrój (Muzeum 
Papiernictwa), Polanica-Zdrój (Park Zdrojowy), K odzko (Twierdza), Wambierzyce (Ko ció  
NMP), Kudowa-Zdrój w dniu 7.09.2013 r. Prosz  o zapewnienie podczas wycieczki transportu 
samochodem z kierowc , dysponuj cym 5-6 miejscami dla pasa erów. W tym dniu rezygnujemy 
z obiadu. 

Nale no  ureguluj  gotówk . 

Z powa aniem 
Adam Nowak 
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Oferta Gospodarstwa Agroturystycznego Lawenda 
ul. Brzozowa 8, 57-350 Kudowa-Zdrój 

Gospodarstwo Agroturystyczne Lawenda pa stwa Maziak jest 
po o one na skraju Kudowy-Zdroju. 
Stary m yn, ku nia i budynki gospodarskie zosta y 
zaadaptowane do przyjmowania go ci. 
Posiadamy: 

− 10 pokoi, w tym: 2 apartamenty, 6 pokoi dwuosobowych, 
2 pokoje jednoosobowe, 

− pomieszczenie wielofunkcyjne na 50 miejsc (jadalnia lub 
sala biesiadna),  

− wypo yczalnia rowerów,  
− stadnina koni. 

CENNIK us ug oferowanych dla biur turystycznych 

Doba hotelowa: od 1200 do 1000 

Informacja o atrakcjach turystycznych Kotliny K odzkiej 
Kudowa-Zdrój 
Muzeum Zabawek Bajka 
ul. Zdrojowa 46b, 57-350 Kudowa-Zdrój 
tel. 74 866 49 70 
tel. kom. 601 948 423 
e-mail: bajka@poczta.e.pl 

Muzeum czynne jest codziennie z wyj tkiem: 1 dnia Wielkanocy, 1 listopada, 25 grudnia. Godziny 
otwarcia muzeum: 

− maj – wrzesie  od 900 do 1800 
− pa dziernik – kwiecie  od 1000 do 1700 

Ceny biletów:  
− normalny 8 z  
− ulgowy 6 z   
− grupy powy ej 15 osób 7 z  (grupy dzieci ce i m odzie owe). 

Dzieci zwiedzaj  Muzeum wy cznie pod opiek  osób doros ych. Czas oprowadzania ok. 1 godz.  

Rodzaj pokoju Sezon A od 1.05 do 31.12 Cena za dob  
za pokój 

Sezon B od 1.01 do 30.04 Cena za dob  
za pokój 

Apartament M ynarzowej  180 z  140 z  
Pokój 2- osobowy  100 z    90 z  
Pokój 1- osobowy   80 z    70 z  

Wy ywienie Cena od osoby 

niadanie 10 z  

Obiad 30 z  

Kolacja 15 z  

Us ugi dodatkowe 
Wypo yczenie roweru i przeja d ka bryczk  (do 6 osób) – w cenie noclegu. 

Wszystkie podane ceny uwzgl dniaj  podatek VAT. 
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Wodny wiat - AQUA PARK 
ul. Moniuszki 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój 
tel. 74 866 45 02 
e-mail: basen@kudowa.pl 
Czynny: 
codziennie: od 900 do 2100 
w soboty i niedziele: od 1000 do 2100

Cennik 

− bilet rodzinny – dziecko 12,50 z  , rodzic zgodnie z cennikiem w danym dniu. 
− bilety ulgowe – dotycz  dzieci, m odzie y szkolnej i studentów do 24 lat za okazaniem wa nej legitymacji. 

Duszniki-Zdrój 
Muzeum Papiernictwa, ul. K odzka 42, 57-340 Duszniki-Zdrój, czynne 

jest: 
− od maja do pa dziernika od poniedzia ku do soboty 900 do 1700, 

w niedziel  od 900 do 1500 
− od listopada do kwietnia od wtorku do niedzieli od 900 do 1500 

Ceny biletów: 
− normalny 11 z /os.  
− ulgowy 8 z /os. 
− grupowy 10 z /os. 
− rodzinny 27 z  (rodzice z 2 dzieci do 15 lat)  

Polanica- Zdrój 
Park Zdrojowy po o ony jest w centralnej cz ci 

miasta. Atrakcje parku to promenada biegn ca od 
pijalni ku obeliskowi Adama Mickiewicza pod wietlana 
fontanna, Park Szachowy, stanowiska ró aneczników. 

Normalne  Ulgowe  Grupowe powy ej 15 osób 

Termin Godzina 
Cena za 
pierwsz  

godz. 

Cena min. 
po 1 godz. 

Cena za 
pierwsz  

godz. 

Cena min. 
po 1 godz. 

Cena za 
pierwsz  

godz. 

Cena min. 
po 1 godz. 

poniedzia ek 
- pi tek od 1000 do 2100 14,50 z  0,25 z  13,50 z  0,22 z  11,50 z  0,18 z  

sobota 
niedziela od 1000 do 2100 14,50 z  0,25 z  13,50 z  0,22 z  12,00 z  0,19 z  
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K odzko – Twierdza 
Twierdza nale y do najcenniejszych dzie  nowo ytnej architektury 

obronnej w Polsce. 
Cennik: 

− 18,00 z  – bilet normalny 
− 14,00 z  – bilet ulgowy 

Godziny otwarcia: 
− listopad – marzec w godz. od 900 do 1500  
− kwiecie  – pa dziernik w godz. od 900 do 1800  

Wambierzyce 
Krajobrazow  dominant  miejscowo ci stanowi Ko ció  NMP. 

W o tarzu g ównym umieszczona jest cudowna figurka Matki 
Boskiej z Dzieci tkiem, pochodz ca z XIV wieku.  

Graf odleg o ci 
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Ustalenia z kontrahentami: 
− koszt us ugi przewodnickiej podczas wycieczki krajoznawczej wynosi 200 z , wst p przewodnika 

do zwiedzanych obiektów i atrakcji bezp atny;  
− koszt ubezpieczenia 2 z /osob /dzie ; 
− stawka za 1 km przebiegu samochodem dysponuj cym 5-6 miejscami z kierowc  wraz z op atami 

parkingowymi wynosi:  
− w przypadku cznej liczby km przekraczaj cej 200 km/dzie  wynosi 1 z /km przebiegu, 
− w przypadku cznej liczby km w przedziale od 80 do 200 km wynosi 2,50 z /km przebiegu, 

− mar a Biura Turystycznego Profesional za organizacj  weekendowego pobytu wynosi 150 z . 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty sporz dzone na drukach znajduj cych si  w arkuszu egzaminacyjnym: 
− program pobytu; 
− kalkulacja kosztów; 
− zamówienie us ug w gospodarstwie agroturystycznym; 
− potwierdzenie zamówienia dla klienta. 
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Program pobytu 

Data/godzina Wyszczególnienie 

06.09.2013 r.  

07.09.2013 r.  

08.09.2013 r.  
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Kalkulacja kosztów 

Nazwa wiadczenia Liczba 
wiadcze  

Liczba osób Cena 
jednostkowa 

Warto  dla grupy 

     

Suma kosztów bezpo rednich     

Mar a     

Podatek VAT od mar y (23%)     

czny koszt z mar  i podatkiem VAT  
(dla 4 osób) 
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Zamówienie us ug w gospodarstwie agroturystycznym  

 ............................................................       ................................................... 
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  

 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  

Zamówienie 
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Potwierdzenie zamówienia dla klienta 

 ............................................................       ................................................... 
 ............................................................  
 ............................................................  
 ............................................................  

 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  
 ..........................................................  

Potwierdzenie 

Potwierdzamy zorganizowanie pobytu weekendowego 

w ....................................................................................................................................................................  
(nazwa obiektu) 

w t erminie ......................................................................................................................................................  

Ilo  ……………….osób (………..osoby doros e i …………dzieci). 

Rodzaj z akwaterowania ................................................................................................................................. . 
(liczba i rodzaj pokoi) 

czna warto  zamówionych us ug …………………….. z  

Forma p atno ci .............................................................................................................................................  
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