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CZĘŚĆ PISEMNA 

T.07-X-14.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdającego 
1. Sprawdź, czy  arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny  brak stron lub inne usterki zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 
2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoją datę urodzenia, 
– przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś 

odpowiedź „A”: 

    A B C D 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1. 
Incentive to rodzaj turystyki polegający na wyjazdach w celu 

A. zarobkowym.  

B. poznawczym. 

C. integracyjnym. 

D. motywacyjnym. 

Zadanie 2. 
Właściciel gospodarstwa gościnnego, organizując wycieczkę dla pasjonatów kajakarstwa górskiego, 

powinien zaplanować wycieczkę w ramach turystyki 

A. krajowej. 

B. alternatywnej.  

C. krajoznawczej. 

D. kwalifikowanej. 

Zadanie 3. 
Goście podróżujący na wieś w celach wypoczynkowych oczekują głównie 

A. świeżego powietrza, dostępu do Internetu. 

B. luksusowych warunków mieszkaniowych.  

C. świeżego powietrza, kontaktu z naturą. 

D. kontaktu z ludnością autochtoniczną. 

Zadanie 4. 
W miejscowości przedstawionej na zdjęciu rozwija się przede wszystkim 

turystyka 

A. wypoczynkowa. 

B. kwalifikowana. 

C. krajoznawcza. 

D. motywacyjna. 

Zadanie 5. 
Na przedstawionej mapie Polski zaznaczono województwo 

A. mazowieckie. 

B. dolnośląskie. 

C. lubelskie. 

D. opolskie. 
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Zadanie 6. 
Brama Brandenburska, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych 

A. Paryża. 

B. Berlina. 

C. Rzymu. 

D. Wiednia.  

Zadanie 7. 
Najwyższym szczytem Beskidu Żywieckiego jest 

A. Śnieżka. 

B. Turbacz. 

C. Śnieżnik.  

D. Babia Góra. 

Zadanie 8. 
Osoba, która chciałaby zobaczyć najgłębsze jezioro świata, powinna wybrać się na wycieczkę nad 

A. Tanganikę. 

B. Matanę. 

C. Bajkał. 

D. Niasę. 

Zadanie 9. 
Opracowując program wycieczki dla gościa uprawiającego trekking, należy uwzględnić 

A. chodzenie po górach. 

B. jazdę na nartach.  

C. pływanie.  

D. bieganie. 

Zadanie 10. 
W programie imprezy turystycznej „półkolonie w siodle”, organizowanej przez gospodarstwo 

agroturystyczne, nie może zabraknąć 

A. całodziennego wyżywienia. 

B. drugiego śniadania i obiadu. 

C. śniadania i kolacji. 

D. obiadu i kolacji. 
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Zadanie 11. 
Państwo Kowalscy zainteresowani zakupem wczasów na wsi dla swojej niepełnosprawnej ruchowo 

córki, powinni w ofercie otrzymać możliwość korzystania  

A. z hipoterapii. 

B. z aromaterapii. 

C. z jazdy na quadach. 

D. z wycieczki na grzyby. 

Zadanie 12. 
Grupa uczniów ze szkoły podstawowej wraz z opiekunem będzie gośćmi w gospodarstwie 

agroturystycznym w ramach edukacji ekologicznej. Taka impreza nosi nazwę 

A. „Zielona Łąka”. 

B. „Wesoła Wieś”. 

C. „Zielona Szkoła”.  

D. „Wesoła Szkoła”. 

Zadanie 13. 
Zawarcie ubezpieczenia KL przez turystę w firmie ubezpieczeniowej obejmuje poniesienie kosztów 

A. opieki nad dziećmi w czasie pobytu poza swoim miejscem zamieszkania. 

B. leczenia turysty w czasie pobytu poza swoim miejscem zamieszkania. 

C. pełnego wyżywienia. 

D. opłaty lotniskowej.  

Zadanie 14. 
Kalkulacja imprezy turystycznej zawiera marżę dla 

A. hotelu. 

B. przewoźnika. 

C. biura podróży. 

D. linii lotniczych. 

Zadanie 15. 
Jaki jest koszt uczestnictwa jednej osoby w ekowycieczce zorganizowanej przez biuro podróży przy 

założeniu, że całkowity koszt udziału w wycieczce 50 osób, z uwzględnieniem marży biura podróży, 

podatku VAT i wszystkich kosztów, wynosi 15 000 zł? 

A. 3 000 zł 

B. 2 500 zł 

C.    300 zł 

D.    250 zł 
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Zadanie 16. 
Do kosztów stałych imprezy turystycznej nie zalicza się kosztów 

A. transportu. 

B. przewodnictwa. 

C. obsługi pilota wycieczki. 

D. biletów wstępu kupowanych indywidualnie. 

Zadanie 17. 
Biuro podróży zarezerwowało stałą ilość miejsc noclegowych w gospodarstwie gościnnym 

z zastrzeżeniem braku możliwości anulacji. Która umowa została zawarta? 

A. Czarteru. 

B. Voucheru. 

C. Dumpingu. 

D. Allotmentu.  

Zadanie 18. 
Właściciel kwatery agroturystycznej zajętość pokoi wpisuje  

A. w grafik pokoi. 

B. w kartę rejestracyjną. 

C. w rachunek uproszczony. 

D. w kartę ewidencji obiektu. 

Zadanie 19. 
Biuro podróży zarezerwowało pobyt dla gości w gospodarstwie agroturystycznym. W dniu przyjazdu 

właściciel dokonał rejestracji gości. Którą umowę zawarł z gośćmi hotelowymi? 

A. Czarteru. 

B. Hotelową. 

C. Dzierżawy. 

D. Allotmentu. 

Zadanie 20. 
Który z instrumentów marketingu zastosował właściciel pensjonatu na wsi, umieszczając tablicę 

informacyjną o obiekcie przy drodze gminnej nieopodal gospodarstwa? 

A. Cenę. 

B. Produkt. 

C. Promocję. 

D. Dystrybucję. 
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Zadanie 21. 
Którą strategię powinien przyjąć właściciel kwatery wiejskiej w ramach strategii produktu? 

A. Modernizację pokoi. 

B. Sezonową obniżkę cen. 

C. Umieszczenie oferty w Internecie. 

D. Udzielenie zniżek stałym klientom. 

Zadanie 22. 
Który dokument określa prawa i obowiązki gości w kwaterze wiejskiej? 

A. Regulamin bhp. 

B. Regulamin pracy. 

C. Regulamin opłat i prowizji.  

D. Regulamin gospodarstwa agroturystycznego. 

Zadanie 23. 
Którego elementu nie zawiera umowa z biurem podróży? 

A. Programu imprezy turystycznej.  

B. Miejsca pobytu lub trasy wycieczki. 

C. Informacji o miejscu zamieszkania właściciela biura podróży.  

D. Nazwy organizatora turystyki i numeru jego wpisu do rejestru.  

Zadanie 24. 
Zgodnie z klasyfikacją Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych, podróże 

mieszkańców Mazowsza po Mazurach nazywa się turystyką 

A. krajową. 

B. wyjazdową. 

C. przyjazdową. 

D. międzynarodową. 

Zadanie 25. 
Działania na rzecz popierania i ułatwiania rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce, to zadania statutowe 

A. Polskiego Zrzeszenia Hoteli. 

B. Światowej Rady Podróży i Turystyki. 

C. Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej. 

D. Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych. 

Zadanie 26. 
Przy planowaniu wycieczki przez organizatorów turystyki nie uwzględnia się 

A. celu imprezy. 

B. rodzaju transportu.  

C. własnych upodobań pilota wycieczki. 

D. życzeń klientów zainteresowanych wyjazdem. 

Strona 6 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 27. 
Okazanie karty pokładowej, to element odprawy 

A. celnej. 

B. paszportowej. 

C. bezpieczeństwa. 

D. biletowo-bagażowej. 

Zadanie 28. 
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, za inny obiekt, w którym świadczone są usługi hotelarskie 

na terenie wiejskim, uważa się 

A. pokoje gościnne. 

B. pola biwakowe.  

C. pensjonaty.  

D. kempingi. 

Zadanie 29. 
W czasie zamawiania posiłków w wiejskiej karczmie poproszono o dania dla diabetyka. Diabetykiem 

jest osoba, która ma 

A. refluks. 

B. cukrzycę. 

C. skazę białkową. 

D. nietolerancję cytrusów. 

Zadanie 30. 
Przedstawiony piktogram informuje  

A. o akceptowaniu psów bez smyczy. 

B. o zakazie wyprowadzania psów na dwór. 

C. o zakazie wprowadzania psów na teren gospodarstwa wiejskiego. 

D. o akceptowaniu w gospodarstwie agroturystycznym pobytu gości ze zwierzętami. 

Zadanie 31. 
Turysta przebywający na wycieczce rowerowej zauważył przedstawioną tablicę. Informuje ona 

A. o zakazie przejazdu do Jaskini Nietoperza na odcinku 1 kilometra. 

B. o zbliżającej się drodze w prawo prowadzącej do Jaskini Nietoperza. 

C. o nakazie jazdy w lewo na odcinku 1 kilometra do Jaskini Nietoperza.  

D. o zbliżającej się drodze w lewo, prowadzącej do Jaskini Nietoperza, która znajduje się 

w odległości 1 kilometra. 
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Zadanie 32. 
Główną atrakcją dla rodzin z dziećmi wybierających pobyt wakacyjny w małej miejscowości położonej 

w pierwszej linii brzegowej, jest możliwość korzystania 

A. z basenów. 

B. z jazdy konnej. 

C. z dostępu do morza. 

D. z wycieczek rowerowych. 

Zadanie 33. 
W programie imprezy turystycznej dla pasjonatów myślistwa, odbywającej się w terminie od 3 do 4 

listopada, nie powinno zabraknąć 

A. wyjazdu do sklepu myśliwskiego. 

B. obchodów święta „Hubertus”. 

C. przejażdżki bryczkami. 

D. pieczenia prosiaka. 

Zadanie 34. 
Właściciel gospodarstwa gościnnego na życzenie gościa może wystawić w dniu wyjazdu 

A. rachunek z kasy fiskalnej. 

B. rachunek uproszczony. 

C. fakturę proforma. 

D. biling. 

Zadanie 35. 
Właściciel gospodarstwa gościnnego wystawił rachunek za pobyt w swoim gospodarstwie. Który 

element powinien znajdować się na wystawionym dokumencie? 

A. REGON klienta. 

B. Data wystawienia. 

C. Imiona rodziców nabywcy. 

D. Standard zajmowanego pokoju. 

Zadanie 36. 
Voucher to dokument 

A. umożliwiający realizację świadczeń zamówionych przez biuro podróży dla klienta.  

B. upoważniający do wielokrotnego przekraczania granicy państwa. 

C. zezwalający na wjazd i pobyt w kraju wydającym daną wizę.  

D. zezwalający na przejazd przez granicę bez paszportu. 
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Zadanie 37. 
Teczka imprezy turystycznej nie musi zawierać 

A. kalkulacji imprezy. 

B. ksero paszportu uczestnika. 

C. programu imprezy turystycznej. 

D. umowy uczestnictwa w imprezie. 

Zadanie 38. 
Przy organizacji imprezy turystycznej kosztem stałym są 

A. koszty transportu np. autokaru. 

B. bilety jednorazowego wstępu np. do muzeum.  

C. bilety komunikacyjne np. za przejazd tramwajem. 

D. rachunki indywidualne za konsumpcję turystów np. za kawę.  

Zadanie 39. 
W kalkulacji imprez często uwzględnia się miejsce bezpłatne, które zwyczajowo jest przewidziane dla 

A. pilota wycieczki. 

B. najstarszego klienta. 

C. organizatora wyjazdu.  

D. najmłodszego dziecka. 

Zadanie 40. 
Stawką akwizycyjną w turystyce jest 

A. kwota akwizycyjna, ustalana ryczałtowo, za przyjazdy turystów z Polski. 

B. kwota doliczona do ceny, jaką płaci klient, przeznaczona dla agenta. 

C. opłata akwizycyjna dla pracowników lotniska. 

D. opłata za nadbagaż turystów. 
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