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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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:

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

odpowiedź „A”:

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! 

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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1.  

Podróżowanie samochodem z przyczepą kempingową to 

A. trekking. 

B. tramping. 

C. snorkeling. 

D. karawaning. 

Zadanie 2.  

Wyjazdy związane z chęcią uczestnictwa w wydarzeniach sportowych to 

A. geoturystyka. 

B. enoturystyka. 

C. fanoturystyka. 

D. tanatoturystyka. 

Zadanie 3. 

Turystom zainteresowanym bartnictwem należy podczas wycieczki zorganizować spotkanie z 

A. garncarzem. 

B. pszczelarzem. 

C. hodowcą owiec. 

D. producentem serów. 

Zadanie 4.  

Organizując wczasy w Tatrach z dojazdem własnym, organizator turystyki powinien zapewnić przede 

wszystkim usługi 

A. informacyjne i pilotażu. 

B. transportowe i informacyjne. 

C. noclegowe i przewodnictwa. 

D. żywieniowe i ubezpieczeniowe. 

Zadanie 5. 

Oblicz odległość w centymetrach między dwoma punktami na mapie w skali 1:300 000, jeżeli 

w rzeczywistości wynosi ona 24 kilometry. 

A.   1,8 cm 

B.   8,0 cm 

C.   8,8 cm 

D. 74,0 cm 
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Zadanie 6. 

Przedstawiony na rysunku znak drogowy jest informacją o znajdującym się na trasie 

A. hotelu. 

B. obozowisku. 

C. polu biwakowym. 

D. schronisku młodzieżowym. 

 
 
 
 
 
 

Zadanie 7. 

Rozwojowi agroturystyki na Mazurach sprzyja 

A. sieć górskich szlaków turystycznych. 

B. nierozwinięta infrastruktura drogowa. 

C. rygorystyczne przepisy ochrony środowiska. 

D. położenie w obszarze Zielonych Płuc Polski. 

Zadanie 8. 

Który polski zabytek wpisany na listę UNESCO został przedstawiony na rysunku? 

A. Cerkiew w Smolniku. 

B. Kościół Pokoju w Świdnicy. 

C. Drewniany kościół w Binarowej. 

D. Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie. 

 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 9. 

Podczas wędrówki po Łemkowszczyźnie w Karpatach można obejrzeć 

A. romańskie kościoły wykonane z wapienia. 

B. wiatraki czerpakowe z kanałami nawadniającymi. 

C. wioski z zachowaną formą okolnicy i drewniane młyny. 

D. drewniane cerkwie i opuszczone długie domy, zwane chyżami.  
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Zadanie 10. 

Ile czasu należy zaplanować w programie wycieczki autokarowej na przejazd z Torunia do Wrocławia, jeżeli 

trasa liczy 300 km, a średnia prędkość jazdy autokaru wynosi 60 km/godz.? 

A. 5 godzin 00 minut. 

B. 5 godzin 15 minut. 

C. 5 godzin 30 minut. 

D. 5 godzin 45 minut. 

Zadanie 11. 

Która z proponowanych ofert gospodarstw agroturystycznych może zaspokoić oczekiwania turysty 

w zakresie uprawiania hippiki? 

 komfortowe pokoje 

 quady 

 samochody terenowe 

 pokoje standard 

 przejażdżki łodzią po 

jeziorze 

 wiejska kuźnia 

 pokoje w stylu 

Bonanza 

 nauka jazdy konnej 

 własna ujeżdżalnia 

 luksusowe 

apartamenty 

 wędkowanie w stawie 

 spływy kajakowe 

Oferta1. Oferta2. Oferta3. Oferta 4. 

A. Oferta 1. 

B. Oferta 2. 

C. Oferta 3. 

D. Oferta 4. 

Zadanie 12. 

Oblicz koszt noclegu 6 osób w pokojach dwuosobowych w terminie od 14 do 17 maja, jeżeli cena za pokój 

wynosi 100,00 zł/doba. 

A. 600,00 zł 

B. 900,00 zł 

C. 1 200,00 zł 

D. 2 400,00 zł 

Zadanie 13. 

Oblicz koszt przejazdu 10 uczniów i opiekuna pociągiem z Warszawy Centralnej do Krakowa Głównego, 

jeżeli bilet normalny kosztuje 66,00 zł, ulga ustawowa dla uczniów wynosi 37%, a opiekunowi przysługuje 

darmowy bilet. 

A. 310,20 zł 

B. 415,80 zł 

C. 481,80 zł 

D. 660,00 zł 
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Zadanie 14. 

Zamawiając usługi przewodnika turystycznego, pracownik biura podróży powinien podać informacje 

dotyczące przede wszystkim  

A. kontaktu do kierowcy. 

B. miejsca spotkania z grupą. 

C. wykształcenia uczestników.  

D. znaków rozpoznawczych autokaru. 

Zadanie 15. 

Który dokument stosowany podczas przygotowania imprezy turystycznej zawiera zamieszczone w ramce 

informacje? 

A. Rezerwacja noclegów. 

B. Zamówienie sali konferencyjnej.  

C. Potwierdzenie zamówienia obiadów. 

D. Anulowanie zamówienia biletów do teatru. 

 
 
 

Zadanie 16.  

Który instrument marketingu mix zastosowało gospodarstwo agroturystyczne, umieszczając w popularnej 

gazecie reklamę swojego obiektu? 

A. Cenę. 

B. Produkt. 

C. Promocję. 

D. Dystrybucję. 

Zadanie 17. 

Które z działań gospodarstwa agroturystycznego podejmowane jest w ramach strategii ceny? 

A. Modernizacja pokoi gościnnych. 

B. Udzielanie zniżek stałym klientom. 

C. Zorganizowanie przyjęcia dla turystów. 

D. Umieszczenie informacji o obiekcie w katalogu. 

Zadanie 18. 

W czasie remontu właściciel gospodarstwa agroturystycznego zmienił wystrój jadalni. Jest to działanie 

w ramach strategii 

A. dystrybucji. 

B. produktu. 

C. rynku. 

D. ceny. 

  

 
 

 określenie godziny przerwy kawowej 

 określenie teatralnego układu krzeseł 

 zapytanie o termin i warunki płatności 
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Zadanie 19.  

W celu realizacji wycieczki szlakiem zamków gotyckich Warmii, Mazur i Kaszub organizator biura podróży 

powinien wynająć przewoźnika 

A. lotniczego. 

B. kolejowego. 

C. promowego. 

D. autokarowego. 

Zadanie 20. 

Biuro podróży podpisało z liniami lotniczymi umowę współpracy na zasadach czarteru, która przewiduje 

przede wszystkim 

A. możliwość czasowej zmiany ceny świadczeń. 

B. brak możliwości czasowej zmiany ceny świadczeń. 

C. możliwość anulowania świadczeń w określonym terminie. 

D. brak możliwości anulowania świadczeń w określonym terminie. 

Zadanie 21.  
Faktura (fragment) 

Nazwa usługi J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

Wartość 

usługi 

netto (zł) 

Stawka 

podatku 

VAT  

(%) 

Kwota 

podatku 

VAT 

(zł) 

Wartość 

usługi 

brutto (zł) 

Usługa 

gastronomiczna 
doba 2 101,85 203,70 8 x x 

Którą kwotę należy wpisać na przedstawionym fragmencie faktury w pozycji Wartość usługi brutto? 

A. 203,00 zł 

B. 205,00 zł 

C. 210,00 zł 

D. 220,00 zł 

Zadanie 22.  

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego wystawi klientowi, który wpłacił zaliczkę gotówką za pobyt 

w gospodarstwie, 

A. dowód KP. 

B. dowód KW. 

C. raport kasowy. 

D. voucher hotelowy. 

Zadanie 23. 

W umowie organizatora turystyki zawartej z pilotem wycieczek, stosuje się odpowiednio przepisy umowy 

A. najmu. 

B. zlecenia. 

C. agencyjnej. 

D. allotmentu. 
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Zadanie 24.  

Którą informację pracownik biura podróży musi zapisać w druku umowy o udział w imprezie turystycznej? 

A. Miejsce zbiórki. 

B. Dane adresowe przewoźnika. 

C. Termin imprezy turystycznej. 

D. Imię i nazwisko pilota wycieczek. 

Zadanie 25. 

Turystom wędrującym po górach w okolicy Karpacza i Szklarskiej Poręby należy zaproponować usługi 

przewodnika 

A. sudeckiego. 

B. terenowego. 

C. beskidzkiego. 

D. tatrzańskiego. 

Zadanie 26.  

W czasie trwania imprezy turystycznej obowiązkiem pilota wycieczek jest przede wszystkim 

A. udział w spotkaniach towarzyskich z klientami. 

B. dobór zwiedzanych atrakcji turystycznych. 

C. organizowanie czasu wolnego turystom. 

D. sprawowanie opieki nad uczestnikami. 

Zadanie 27. 

Który posiłek, jako pierwszy, przysługuje turystom korzystającym w hotelu z pełnego wyżywienia, jeżeli 

kończą pobyt śniadaniem? 

A. Obiad. 

B. Kolacja. 

C. Śniadanie. 

D. Obiadokolacja. 

Zadanie 28. 

Który dokument może przesłać pracownik biura podróży do pensjonatu celem usprawnienia zakwaterowania 

grupy? 

A. Listę paszportową. 

B. Listę uczestników. 

C. Umowę allotmentu. 

D. Potwierdzenie zamówienia. 
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Zadanie 29. 

Która atrakcja turystyczna znajduje się w Zakopanem? 

A. Wały Chrobrego. 

B. Ogród Saski. 

C. Łazienki Królewskie. 

D. Krupówki. 

Zadanie 30. 

Przedstawiony na rysunku późnobarokowy zespół pałacowo-parkowy Branickich, zwany Wersalem Podlasia, 

to atrakcja turystyczna, którą można zaproponować turystom podczas wycieczki do 

A. Białegostoku.  

B. Zamościa. 

C. Olsztyna. 

D. Ostródy. 

 

 
 
 
 
 

Zadanie 31.  

Folder promujący uzdrowiska Kotliny Kłodzkiej powinien zawierać informacje o sanatoriach zlokalizowanych  

A. w Szczawnicy i Muszynie. 

B. w Ciechocinku i Inowrocławiu. 

C. w Solcu-Zdroju i Busku-Zdroju. 

D. w Lądku-Zdroju i Polanicy-Zdroju. 

Zadanie 32.  

Do której miejscowości w Beskidzie Śląskim zabierze pilot wycieczek grupę turystów, chcąc pokazać im 

wytwarzanie regionalnych wyrobów koronkarskich?  

A. Do Wisły. 

B. Do Ustronia. 

C. Do Szczyrku. 

D. Do Koniakowa. 

Zadanie 33. 

Który dokument teczki pilota wycieczek potwierdza wykupienie przez organizatora turystyki usług w hotelu 

dla grupy? 

A. Voucher. 

B. Eurolista. 

C. Rooming list. 

D. Potwierdzenie zamówienia. 
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Zadanie 34. 

Który dokument powinien sporządzić pracownik biura podróży w celu obliczenia ceny jednostkowej 

organizowanej imprezy turystycznej? 

A. Kartę rozliczenia. 

B. Kalkulację ceny. 

C. Zestawienie faktur. 

D. Sprawozdanie finansowe. 

Zadanie 35. 

Który z wymienionych dokumentów nie jest potwierdzeniem poniesienia kosztów usług turystycznych? 

A. Polisa ubezpieczeniowa. 

B. Faktura za transport autokarowy. 

C. Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.  

D. Cennik noclegów schroniska młodzieżowego. 

Zadanie 36. 

Który dokument jest potwierdzeniem sprzedaży usługi turystycznej osobie fizycznej, nie prowadzącej 

działalności gospodarczej? 

A. Faktura marża. 

B. Raport kasowy. 

C. Polecenie przelewu. 

D. Paragon z kasy fiskalnej. 

Zadanie 37. 

Na podstawie danych z tabeli oblicz różnicę pomiędzy wpływami i kosztami dotyczącymi organizacji krajowej 

wycieczki dla grupy 30 osób płacących, jeżeli cena jednostkowa wynosi 150,00 zł. 

A. 295,00 zł 

B. 450,00 zł 

C. 700,00 zł 

D. 750,00 zł 

 
 
 
 

Zadanie 38. 

Który dokument powinien sporządzić pracownik biura podróży w celu końcowego rozliczenia imprezy 

turystycznej?  

A. Tabelę wpływów. 

B. Kartę rozliczeniową. 

C. Zestawienie kosztów. 

D. Kalkulację ceny.    

  

Rodzaj usługi Koszt (zł) 

transport 2 200,00  

wyżywienie 800,00  

pilot wycieczek 500,00  

przewodnictwo 
turystyczne 

250,00  

bilety wstępów 300,00  
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Zadanie 39. 

Biuro podróży w kalkulacji ceny krajowej imprezy turystycznej założyło marżę bez podatku VAT w wysokości 

203,25 zł. Oblicz zakładany podatek VAT. 

A. 45,08 zł 

B. 46,75 zł 

C. 55,23 zł 

D. 57,50 zł 

Zadanie 40.  

Który z wymienionych dokumentów jest niezbędny do rozliczenia finansowego imprezy turystycznej? 

A. Raport kasowy. 

B. Umowa hotelowa. 

C. Faktura usługodawcy. 

D. Umowa z kontrahentem. 
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