
Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

           Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 
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Czas trwania egzaminu: 150 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2018 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

 swój numer PESEL*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

4. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten 

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

5. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

6. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji 

pracy. 

7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny z rezultatami oraz KARTĘ 

OCENY na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu 

nadzorującego. 

8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania 

egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Układ graficzny © CKE 2017 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Korzystając z informacji o wycieczce szkolnej po regionie świętokrzyskim, ramowego programu imprezy, 

oferty obiektu noclegowego przygotowanej w języku obcym oraz dodatkowych informacji niezbędnych do 

organizacji imprezy turystycznej, sporządź: 

 arkusz kalkulacyjny kosztów wycieczki, 

 potwierdzenie przyjęcia zamówienia, 

 zamówienie usługi transportowej, 

 fakturę – procedura marży dla biur podróży. 

Druki niezbędne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 

Wszystkie dokumenty sporządź w języku polskim. 

Informacje o wycieczce szkolnej po regionie świętokrzyskim 

 Dane organizatora: Biuro Podróży Ela, 

 28-400 Pińczów, ul. Kielecka 2, 

 NIP: 321-432-54-65, 

 numer konta 90 3456 0000 0077 8899 1122 3344, 

 Elżbieta Wyszko – osoba odpowiedzialna za organizację wycieczki.  

 Dane klienta: Szkoła Podstawowa Nr 3, 

 28-400 Pińczów, ul. Jędrzeja 15, 

 NIP: 555-333-22-11, 

 Andrzej Sarnicki – osoba reprezentująca. 

 Uczestnicy: 15 uczniów klasy szóstej (9 dziewcząt, 6 chłopców) oraz 2 opiekunki, 

 opieka/usługa pilota wycieczek (pilotowi wycieczek przysługują wszystkie świadczenia zgodnie  

z programem), 

 termin: 14.05–16.05.2018 r., 

 trasa 3-dniowej wycieczki szkolnej: Pińczów – Leśnica – Święta Katarzyna – Kapkazy – Sudół  

k/Ostrowca Świętokrzyskiego – Ćmielów – Pińczów, 

 transport autokarowy, 

 noclegi w Gospodarstwie Agroturystycznym Z widokiem w Kapkazach (uczniowie w 3-osobowych 

pokojach, opiekunki w 2-osobowym pokoju, pilot wycieczek w 1-osobowym pokoju), 

 pełne wyżywienie zgodnie z programem, 

 płatność za imprezę przelewem na konto biura podróży do 4.05.2018 r. 
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Ramowy program wycieczki szkolnej po regionie świętokrzyskim 

14.05.2018 r. 

 godz. 800 – zbiórka uczestników wycieczki (parking obok Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Jędrzeja 15  

w Pińczowie) i przejazd autokarem do Leśnicy, 

 pobyt w Zagrodzie Edukacyjnej Ostoja Dworska, udział w warsztatach Tradycyjne zawody, 

 obiad w restauracji Pod lasem w Leśnicy, 

 przejazd do miejscowości Święta Katarzyna, 

 zwiedzanie Muzeum Minerałów i Skamieniałości, 

 przejazd do miejscowości Kapkazy i zakwaterowanie w Gospodarstwie Agroturystycznym  

Z widokiem, 

 kolacja i zabawy przy ognisku. 

15.05.2018 r. 

 śniadanie w gospodarstwie, 

 pobyt w Szkole Wrażliwości w Kapkazach – udział w warsztatach kulinarnych Laboratorium 

swojskiego smaku (pokaz wyrobu sera i pieczenie podpłomyków, degustacja) oraz w warsztatach 

ceramicznych Gliniane cudoki (lepienie zabawek z gliny), 

 obiad w gospodarstwie, 

 wycieczka piesza po okolicy, 

 kolacja w gospodarstwie. 

16.05.2018 r. 

 śniadanie w gospodarstwie i wykwaterowanie, 

 przejazd autokarem do miejscowości Sudół k/Ostrowca Świętokrzyskiego, 

 zwiedzanie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki, 

 przejazd do Ćmielowa,  

 obiad w restauracji Kubek w Ćmielowie, 

 zwiedzanie Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie, 

 przejazd do Pińczowa, 

 ok. godz. 1800 – planowany przyjazd do Pińczowa (parking obok Szkoły Podstawowej Nr 3,  

ul. Jędrzeja 15 w Pińczowie).  
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Oferta obiektu noclegowego w językach obcych 

Gospodarstwo Agroturystyczne Z widokiem w Kapkazach 
26-010 Bodzentyn, Kapkazy 3 

Informacje w języku angielskim 

 accommodation: a single room 40,00 PLN/day, a double room 50,00 PLN/day, a 3-bed room  

45,00 PLN/day, 

 full board for school groups from Pińczów: breakfast 8,00 PLN/person, lunch 12,00 PLN/person, 

dinner 10,00 PLN/person, 

 the farm offers a free stay for a coach driver (stay in a single room and full board), 

 the farm offers accommodation in a single room for a tour leader, 

 free parking area, 

 a place for a bonfire, a playground, a possibility to rent bicycles, kayaks, and in winter – sleighs and 

cross-country skis. 

Informacje w języku niemieckim 

 Übernachtung: Einbettzimmer 40,00 PLN/Nacht, Zweibettzimmer 50,00 PLN/Nacht, Dreibettzimmer 

45,00 PLN/Nacht, 

 Vollpension für Schulgruppen aus Pińczów: Frühstück 8,00 PLN/Person, Mittagessen 12,00 PLN/

Person, Abendbrot 10,00 PLN/Person, 

 Kostenloser Aufenthalt für einen Reisebusfahrer (Übernachtung im Einbettzimmer und Vollpension), 

 Übernachtung für einen Reiseleiter im Einbettzimmer, 

 Kostenloser Parkplatz, 

 Platz für das Feuer im Freien, Spielplatz, Ausleihe von Fahrrädern und Paddelbooten. Im Winter ist es 

möglich, Schlitten und Langlaufskier auszuleihen. 

Informacje w języku francuskim 

 hébergement: chambre simple 40,00 PLN/nuit, chambre double 50,00 PLN/nuit, chambre pour  

3 personnes 45,00 PLN/nuit, 

 pension complète pour les groupes scolaires de Pińczów: petit déjeuner 8,00 PLN/ pers., déjeuner  

12,00 PLN/pers., dîner 10,00 PLN/pers., 

 la ferme assure le séjour gratuit au chauffeur de l'autocar (nuit dans une chambre simple et la pension 

complète), 

 la ferme assure l'hébergement au pilote du groupe dans une chambre simple, 

 parking gratuit, 

 emplacement du feu de camp, terrain de jeu, possiblité de location de vélos, de kayaks, et en hiver, de 

luges et de skis de fond. 

Informacje w języku rosyjskim 

 Ночлеги: одноместный номер 40,00 PLN/сутки, двухместный номер 50,00 PLN/сутки, 

трёхместный номер 45,00 PLN/сутки, 

 полное питание для школьных групп из Пиньчова: завтрак 8,00 PLN/чел., обед 12,00 PLN /чл., 

ужин 10,00 PLN/чл., 

 хозяйство обеспечивает водителю автобуса бесплатное проживание (ночлег в одноместном 

номере и полное питание), 

 хозяйство обеспечивает пилоту экскурсии ночлег в одноместном номере, 

 бесплатная парковка, 

 место для костра, игровая площадка, возможность проката велосипедов, байдарок, а зимой – 

санок и беговых лыж. 
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Dodatkowe informacje niezbędne do organizacji imprezy turystycznej 

Restauracja Pod lasem w Leśnicy: cena obiadu 15,00 zł/os., bezpłatnie dla kierowcy autokaru. 

Restauracja Kubek w Ćmielowie: cena obiadu 12,00 zł/os., bezpłatnie dla kierowcy autokaru. 

Usługi transportowe: Firma Transportowa Goldtrans, ul. Kolejowa 44; 28-400 Pińczów; cena 3,50 zł/km; 

mały autokar Mercedes Sprinter 416 CDI dla 23 osób. 

Usługa noclegowa i wyżywienie w obiekcie noclegowym dla kierowcy bezpłatne. 

Kilometraż 

Uwaga. W kalkulacji kosztów do ogólnej sumy kilometrów, obliczonej na podstawie kilometrażu należy 

dodać 10%. 

Usługa pilota wycieczek 230,00 zł/dzień. 

Ubezpieczenie uczestników, opiekunów i pilota wycieczek 2,90 zł/dzień/osoba. 

Marża biura podróży 7%, podatek VAT 23% marży. 

Atrakcje turystyczne: 

 Zagroda Edukacyjna Ostoja Dworska w Leśnicy k/Małogoszczy: udział w warsztatach Tradycyjne 

zawody 100,00 zł/grupa,  

 Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie: cena biletu: 7,00 zł/os. (ulgowy),  

10,00 zł/os. (normalny), 

 Szkoła Wrażliwości w Kapkazach: udział w dwóch warsztatach 200,00 zł/grupa, 

 Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki w miejscowości Sudół k/Ostrowca Świętokrzyskiego: 

cena biletu 12,00 zł/os. (ulgowy), 18,00 zł/os. (normalny), w cenę biletu wliczona jest opłata za usługę 

przewodnika, 

 Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie: prezentacja procesu produkcji porcelany – cena biletu  

w przypadku grupy min. 15-osobowej: 17,00 zł/os. (ulgowy), 20,00 zł/os.  (normalny). 

Pilot wycieczek korzysta bezpłatnie z atrakcji turystycznych. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

 arkusz kalkulacyjny kosztów wycieczki, 

 potwierdzenie przyjęcia zamówienia, 

 zamówienie usługi transportowej, 

 faktura – procedura marży dla biur podróży. 

Trasa przejazdu Liczba kilometrów 

Pińczów – Leśnica 50 

Leśnica – Święta Katarzyna 55 

Święta Katarzyna – Kapkazy 20 

Kapkazy – Sudół k/Ostrowca Świętokrzyskiego 60 

Sudół k/Ostrowca Świętokrzyskiego – Ćmielów  15 

Ćmielów – Pińczów 100 
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Arkusz kalkulacyjny kosztów wycieczki 

Rodzaj imprezy turystycznej: ............................................................................................................................... 

w terminie ................................................... 

Ogólna liczba osób: .................., w tym: ..................... uczniów i .............................. oraz .............................. 

I. Noclegi 

Pokoje Liczba 
noclegów 

Cena pokoju 
za dobę 

w zł 

Wartość ogółem  
w zł Lp. Rodzaj pokoju Liczba pokoi 

1. 1-osobowy     

2. 2-osobowy     

3. 3-osobowy     

Łącznie koszt noclegów   

II. Wyżywienie 

Lp. Rodzaj wyżywienia 
Liczba 

posiłków 
Cena jednostkowa  

w zł 
 Liczba osób 

Wartość ogółem  
w zł 

1. obiad – restauracja Pod lasem       

2. obiad – restauracja Kubek       

  Gospodarstwo Agroturystyczne Z widokiem: 

3. śniadanie         

4. obiad         

5. kolacja         

Łącznie koszt wyżywienia   

III. Usługa pilota wycieczek 

Lp. Rodzaj usługi J.m. Liczba 
Cena jednostkowa  

w zł 
Wartość ogółem  

w zł 

1. Usługa pilota wycieczek         

Koszt usługi pilota wycieczek   

IV. Program 

Lp. Obiekt 
Cena jednostkowa  

w zł 
Liczba 
osób 

Wartość ogółem  
w zł 

1. Zagroda Edukacyjna Ostoja Dworska       

2. 
Muzeum Minerałów i Skamieniałości – bilet  
ulgowy 

      

3. 
Muzeum Minerałów i Skamieniałości – bilet  
normalny 

      

4. Szkoła Wrażliwości       

5. 
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki  
– bilet ulgowy 

      

6. 
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki  
– bilet normalny 

      

7. Żywe Muzeum Porcelany – bilet ulgowy       

8. Żywe Muzeum Porcelany – bilet normalny       

Łącznie koszt elementów programu   
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V. Transport 
(wyliczenie kilometrażu na podstawie danych z tabeli Kilometraż zwiększone o 10% na objazdy itp. autokaru) 

Lp. Rodzaj usługi J.m. Liczba 
Cena jednostkowa  

w zł 
Wartość ogółem  

w zł 

1. Transport autokarowy         

  
Koszt transportu 

  
  

VI. Ubezpieczenie 

Lp. Rodzaj usługi 
Liczba  

dni 

Cena  
jednostkowa  

w zł 

Liczba 
osób 

Wartość ogółem  
w zł 

1. 
Ubezpieczenie uczestników  
i pilota wycieczek 

        

Koszt ubezpieczenia   

Cena za imprezę turystyczną 

Lp. Rodzaj świadczenia 
Wartość świadczeń 

w zł 

I. Noclegi   

II. Wyżywienie   

III. Usługa pilota wycieczek   

IV. Program   

V. Transport   

VI. Ubezpieczenie   

Suma kosztów świadczeń   

Marża 7%   

Podatek VAT   

Cena za imprezę dla grupy   

Cena jednostkowa za imprezę 
w zaokrągleniu do pełnego złotego   
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Potwierdzenie przyjęcia zamówienia 
Pińczów, 13.02.2018 r. 

Biuro Podróży Ela  
ul. Kielecka 2 
28-400 Pińczów 
Numer imprezy 33/05/2018  

Pan 
Andrzej Sarnicki 
Szkoła Podstawowa Nr 3 
ul. Jędrzeja 15 
28-400 Pińczów 

 

Potwierdzenie 
 

Potwierdzam przyjęcie zamówienia na organizację (rodzaj imprezy, region) 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
w terminie  ..................................................... 
 
Zgodnie z zamówieniem zapewniam: 
 

– transport autokarowy na trasie wycieczki 
 
– wyżywienie i noclegi: 

 
– obiady w dniach: .......................................................................................................................... 

 
– śniadania w dniach: ...................................................................................................................... 

 
– kolacje w dniach: .......................................................................................................................... 

 
– noclegi w (nazwa, adres): ............................................................................................................. 
 

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

 
– ubezpieczenie w terminie .............................................................. 

 
– opiekę/usługę ................................................................................. 

 
– w programie: 

 
– ........................................................................................................................................................ 

 

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

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

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

 ........................................................................................................................................................ 
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Cena za wycieczkę dla grupy wynosi: .................... zł, 
 
słownie: ................................................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Płatność przelewem na konto: .............................................................................................................................. 
 
do dnia ............................................... 

 
Z poważaniem 
 

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

Strona 9 z 11
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zamówienie usługi transportowej 
Pińczów, 16.03.2018 r. 

............................................................. 
 
............................................................. 
 
............................................................. 
 
Numer imprezy ................................................. 
 
          ............................................................. 
 
          ............................................................. 
 
          ............................................................. 
 
          ............................................................. 
 

Zamówienie  
 

Proszę o zapewnienie transportu autokarowego na trasie ..................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
w terminie ............................... dla Szkoły ..................................................... w ................................................. 
 
W wycieczce szkolnej po ....................................................................................... weźmie udział ............ osób,  
 
w tym ............. uczniów i ..................................................... oraz  ....................................................................... 
 
Zbiórka przed wyjazdem nastąpi w dniu ................................ o godz. ....................... na parkingu .................... 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
Planowany powrót w dniu ..................... ok. godz. .......................... na parkingu ……......................................... 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
Szczegóły dotyczące trasy przejazdu w załączonym programie wycieczki. 
 
Świadczenia zapewnione kierowcy: 
 
 – ................................................................. w pokoju .......................................................... 
 
 – ................................................................. zgodnie z programem. 
 
Proszę o potwierdzenie przyjęcia zamówienia i podanie warunków płatności. 

 
 
Z poważaniem 
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Faktura – procedura marży dla biur podróży 

Pieczęć firmy 

  
FAKTURA – procedura marży  

dla biur podróży 

Nr 119/2018 

Miejscowość: 

Data wystawienia 

04.05.2018 r. 

Data sprzedaży 

16.05.2018 r. 

Sprzedawca: 
  
  
 

  
  
  
  

Nabywca: 

  
Sposób płatności:                               Termin płatności: 
  
Numer konta: 
  
 

Lp. Nazwa J.m. 
Liczba 

(osób) 

Cena jednostkowa  
w zł 

Wartość brutto 

w zł 

1.   
  
  
  
  
  
  

osoba    

Razem do zapłaty: 
  

Słownie: 
 
 

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

Podpis osoby uprawnionej  
do odbioru faktury 

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

Podpis osoby uprawnionej  
do wystawienia faktury 
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