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Wypełnia zdający 
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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 
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 12 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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 
PESEL i z kodem ośrodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Zadanie egzaminacyjne 
 

Biuro Podróży Wędrownik otrzymało zamówienie na zorganizowanie wycieczki po Roztoczu w terminie 

od 19.04 do 23.04.2022 r. dla 18-osobowej grupy z Brzeska. 

 

Korzystając z informacji wynikających z zamówienia od klienta, wiadomości e-mail od biura turystycznego, 

oferty gospodarstwa agroturystycznego i fragmentu cennika w języku obcym oraz informacji niezbędnych 

do organizacji imprezy turystycznej sporządź: 

 program wycieczki po Roztoczu, 

 kalkulację ceny wycieczki,  

 zamówienie usług przewodnickich, 

 potwierdzenie rezerwacji pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, 

 rachunek za usługi gospodarstwa agroturystycznego. 

Druki niezbędne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

Wszystkie dokumenty sporządź w języku polskim. 

 

Informacje wynikające z zamówienia od klienta 

 

 klient: Zespół Szkół Nr 1, ul. Wałowa 5; 32-800 Brzesko, tel. 14 771 72 72,  

 termin wycieczki 19 - 23.04.2022 r., 

 numer imprezy 33/04/2022, 

 liczba uczestników: 16 uczniów oraz 2 opiekunki, 

 opieka przewodnika turystycznego podczas całej wycieczki, 

 transport autokarowy,  

 wyjazd w pierwszym dniu z Brzeska we wczesnych godzinach popołudniowych, planowany powrót               

w sobotę do godz. 15:00; parking szkoły miejscem wyjazdu i powrotu z wycieczki, 

 noclegi w gospodarstwie agroturystycznym w pokojach z łazienkami: 4-osobowych dla uczniów                

(8 dziewcząt i 8 chłopców) oraz w 2-osobowym dla opiekunek, 

 zakwaterowanie w dniu przyjazdu o godz.18:00, wykwaterowanie 23.04.2022 r., o godz. 9:00, 

 pełne wyżywienie w gospodarstwie (w tym dwie kolacje z muzyką przy ognisku) – od kolacji we wtorek 

do śniadania w sobotę, 

 w drugim dniu – po śniadaniu przejazd do miejscowości Susiec i 4-godzinna wycieczka do rezerwatu 

Nad Tanwią, powrót przed obiadem; po obiedzie 2-godzinna przejażdżka rowerowa na plażę nad 

stawami Echo (wypożyczenie 19 rowerów); 

 w trzecim dniu – po śniadaniu 3-godzinna wycieczka do Guciowa (w tym przejazdy i zwiedzanie 

Zagrody Guciów) oraz 2-godzinna przejażdżka konna po okolicach Zwierzyńca (jazda konna                        

w terenie dla 19 osób), 

 w czwartym dniu – po śniadaniu przejazd i zwiedzanie Zamościa z wejściem do muzeum, a w drodze 

powrotnej 1-godzinny pobyt w Szczebrzeszynie; 

 w trzecim i czwartym dniu – po obiedzie korzystanie z atrakcji gospodarstwa agroturystycznego. 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Wiadomość e-mail od biura turystycznego do gospodarstwa agroturystycznego 

Od: wędrownik.biuro@onet.eu Data: 10.01.2022 r., godz.11:30 

Do: ga@naroztoczu.com  

Temat: Zamówienie dla ZS Nr 1 Brzesko, 33/04/2022 

Dzień dobry, 

w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 07.01.2022 r. bardzo proszę o przesłanie na adres biura 

potwierdzenia rezerwacji pobytu w terminie 19 - 23.04.2022 r., informacji dotyczących oferty, cen 

świadczeń dla 16-osobowej grupy młodzieży z dwiema opiekunkami, przewodnikiem turystycznym  

i kierowcą autokaru (opłaty za noclegi i wyżywienie kierowcy ponosi przewoźnik). 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami rachunek za usługi zrealizowane przez gospodarstwo 

agroturystyczne proszę wystawić w dniu wyjazdu grupy z możliwością płatności przelewem w terminie  

7 dni. 

Z poważaniem,  

Witold Kubarski – właściciel biura 

 

Biuro Podróży Wędrownik 

ul. Zamkowa 11  

32-800 Brzesko 

tel./fax 14 454 66 77 

e-mail: wędrownik.biuro@onet.eu 

NIP 134 111 56 12 

Nr konta 39 3333 5555 0000 0005 4400 0099 INS Bank O/Brzesko 

 

Oferta gospodarstwa agroturystycznego 

Gospodarstwo Agroturystyczne Na Roztoczu 

ul. Sosnowa 3 

22-470 Zwierzyniec 

Właściciel: Adam Wawrzyniec 

tel./fax 84 678 54 32 

e-mail: ga@naroztoczu.com, www.naroztoczu.zwierzyniec.com  

NIP 567 890 12 34 

nr konta: 14 1130 4488 0000 5507 0007 9966 TKE O/Biłgoraj 

 
Gospodarstwo Agroturystyczne Na Roztoczu w Zwierzyńcu proponuje pobyty sobotnio-niedzielne, 
tygodniowe i dłuższe, pyszne, domowe jedzenie i miłą atmosferę. Rozległe zabudowania, zielone obejście 
są ogrodzone i częściowo zalesione. Urozmaicony teren przy granicy Roztoczańskiego Parku Narodowego 
i malownicza okolica są gwarancją wspaniałego wypoczynku, spokoju i prywatności. Pasją gospodarzy jest 
jazda konna, więc prowadzą działalność jeździecką. W pobliżu: stacja kolejowa (500 m), jezioro (500 m) 
z kąpieliskiem strzeżonym, liczne szlaki turystyczne, ścieżki rowerowe. 
 
Naszym gościom oferujemy: 

 22 miejsca noclegowe w 4 pokojach 4-osobowych, 2 pokojach 2-osobowych i 2 pokojach                                 

1-osobowych (wszystkie z łazienkami), 

 całodzienne wyżywienie (śniadanie 8:00, obiad 15:00, kolacja 19:00), 

 salę kominkową z muzyką, dostęp do bufetu herbaciano-kawowego przez całą dobę, darmowe                     

Wi-Fi, 

 basen z wydzielonym ogrodem, grill, wędzarnię, altanę ogniskową, boisko do siatkówki plażowej, 

plac zabaw, parking,  kijki do nordic walking, kajaki oraz odpłatne wypożyczenie nart biegowych 

i rowerów, 

 we wtorki i piątki: kolacje z muzyką przy ognisku. 

  
  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Informacja o usługach dodatkowych i cennik  
Gospodarstwa Agroturystycznego Na Roztoczu w języku angielskim 

 
Our guests we offer: biking trip to Echo ponds (1 km), table tennis and volleyball, horse riding, fishing in 
a nearby pond, mushroom and berry picking in local forests, Nordic walking, swimming, kayaking, sailing and 
during wintertime – cross-country skiing trails. We also carry out plein air painting and photography. 
 
Price list of services: 

 accommodation 35,00 PLN per person per night, 

 breakfast 15,00 PLN per person, lunch 18,00 PLN per person, dinner/dinner by a bonfire with music 

15,00 PLN per person, 

 bike renting 2 hrs 8,00 PLN per person, 

 horse ride in the field 2 hrs 40,00 PLN per person. 

Free accommodations are available to group guardians, local/tour guides. 
Hotel night: begins at 2:00 p.m., ends at 12:00 p.m. on the day of the departure. 
 

Informacja o usługach dodatkowych i cennik  
Gospodarstwa Agroturystycznego Na Roztoczu w języku niemieckim 

 
Unseren Gästen bieten wir: die Radtour an die Teiche Echo (1 km), Tischtennis, Volleyball, Reiten, Angeln 
an dem nahgelegenen Teich, Pilze und Früchte in den umliegenden Wäldern sammeln, Nordic Walking 
Touren, Schwimmen, Kanufahren, Segeln und im Winter – Skilanglauf an. Wir organisieren auch 
Pleinairmalerei und Fotografieren im Freien. 
Preisliste: 

 Unterkunft 35,00 PLN/Person/Nacht, 

 Frühstück 15,00 PLN pro Person, Mittagessen 18,00 PLN pro Person, Abendessen/ Abendessen 

bei Musik am Lagerfeuer 15,00 PLN pro Person, 

 Fahrradverleih, 2 Stunden, 8,00 PLN pro Person, 

 Reittour in der Gegend, 2 Stunden, 40,00 PLN pro Person, 

Kostenlose Unterkunft für Gruppenbetreuer, Reiseführer/Reiseleiter der Gruppen. 
Die Gäste können um 14:00 einchecken und um 12:00 am Abreisetag auschecken. 
 

Informacja o usługach dodatkowych i cennik  
Gospodarstwa Agroturystycznego Na Roztoczu w języku rosyjskim 

 
Нашим гостям предлагаем: велосипедную экскурсию на пруд Эхо (1 км), игру в настольный теннис 
и волейбол, езду верхом, рыболовку в ближайшем пруду, собирание грибов и фруктов в окруающих 
лесах, походы с палками, плавание, греблю на байдарках, парусный спорт, а зимой – походы 
на беговых лыжах. Мы реализируем также места для рисования и фотографии. 
 
Прейскурант услуг: 

 ночлег 35,00 зл/чел./в сутки, 

 завтрак 15,00 зл/чел., обед 18,00 зл/чел., завтрак/завтрак с музыкой у костра 15,00 зл/чел., 

 прокат велосипеда 2 часа 8,00 зл/чел., 

 езда верхом 2 часа 40,00 зл/чел. 

Ночлеги беспатные для лидеров групп и гидов. 
День в отеле начинается в 14.00 часов, а кончается в 12.00 часов в день выезда. 

 

 

 

  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Informacja o usługach dodatkowych i cennik  

Gospodarstwa Agroturystycznego Na Roztoczu w języku francuskim 

 
Nous offrons à nos clients: la visite à vélo des étangs d’Echo (1 km), le jeu de tennis de table et de volley-
ball, l’équitation, la pêche dans un étang voisin, la cueillette de champignons et de fruits dans les forêts 
environnantes, la randonnée avec des bâtons de marche nordiques, la natation, le canoë, la voile, et en hiver 
– les excursions sur les ski de fond. Nous réalisons également la peinture et la photographie en plein air. 
 
Liste des prix des services: 

 l’hébergement 35,00 PLN/ personne/jour, 

 le petit déjeuner 15,00 PLN/personne, le déjeuner 18,00 PLN/personne, 

 le dîner/le dîner avec la musique autour du feu 15,00 PLN/personne, 

 la location de vélos 2 heures 8,00 PLN/personne, 

 l’équitation sur le terrain 2 heures 40,00 PLN/personne, 

L’hébergement est gratuit pour les tuteurs de groupe, les guides touristiques. 
L’enregistrement commence à 14h00 et se termine à 12h00 le jour du départ. 
 

 

Informacje niezbędne do organizacji imprezy turystycznej 
 

 Transport autokarowy  

 

Trasa Odległość Średnia prędkość autokaru 50 km/godz. 

Łączna liczba kilometrów podczas wycieczki 655 km.  

Cena 4,40 zł/km.  

 

Świadczenia dla kierowcy, tj. wyżywienie i nocleg 

rezerwuje i opłaca przewoźnik. 

 

Brzesko – Zwierzyniec  240 km 

Zwierzyniec – Susiec 40 km 

Zwierzyniec – Guciów 10 km 

Zwierzyniec – Zamość 35 km 

Zamość – Szczebrzeszyn 25 km 

Szczebrzeszyn – Zwierzyniec 15 km 

 
 Ubezpieczenie 3,00 zł/dzień/os. (uczniowie, opiekunowie, przewodnik turystyczny). 

 Usługa przewodnika turystycznego podczas całej wycieczki, zamówiona w dniu 10.01.2022 r.: 

Renata Dobrowolska 

ul. Przylasek 25 

32-800 Brzesko 

Nr legitymacji 234/2007 

Nr konta: 10 1112 3344 0000 5566 0000 7788  SAN Bank 

Uzgodniono: 

 cena usług przewodnickich 250,00 zł/dzień, 

 płatność za usługi przewodnickie – po zakończeniu wycieczki przelewem do dnia 30.04.2022 r., 

 przewodnikowi turystycznemu przysługuje nocleg w pokoju 1-osobowym oraz wyżywienie z grupą. 

Informacje turystyczne: 

Zwierzyniec – atrakcyjne miasteczko położone w sercu Roztocza z barokowym Kościołem Na wodzie 
i siedzibą dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. Położone w odległości 1 km od Zwierzyńca piękne 
stawy Echo i piaszczyste plaże to popularne miejsce rekreacji na terenie Roztoczańskiego Parku 
Narodowego (w pobliżu Ostoja  Konika Polskiego). 
Zamość – miasto nazywane perłą polskiego renesansu, Padwą Północy, posiada obiekty wpisane 
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Warto obejrzeć i zwiedzić Rynek Wielki z barwnymi 
kamienicami i Ratuszem (przykładem  renesansowej architektury) oraz Muzeum Zamojskie i dzielnicę 
żydowską z synagogą. 
Muzeum Zamojskie czynne codziennie, z wyjątkiem poniedziałku, w godz. 9:00 – 16:00; bilet grupowy 8,00 
zł; przewodnik turystyczny/pilot wycieczek – bezpłatnie. Łączny czas pobytu w Zamościu około 3 godziny. 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Szczebrzeszyn – miasteczko rozsławione przez chrząszcza z wiersza Jana Brzechwy. Warto zobaczyć 
dawną synagogę, cerkiew i przespacerować się do pomnika chrząszcza na rynku. Łączny czas pobytu                      
w Szczebrzeszynie 1 godzina. 
Susiec – osada położona na skraju Roztoczańskiego Parku Narodowego, baza wypadowa 
na roztoczańskie szlaki. Szlak niebieski prowadzi przez las do potoku Jeleń z prawie dwumetrowym 
wodospadem, a potem do rezerwatu Nad Tanwią. Można tam obejrzeć malownicze kaskady na rzece, 
tzw. szumy na Tanwi. Czas przejścia w obie strony 4 godziny. 
Roztoczański Park Narodowy – tereny zróżnicowane; łańcuch wzgórz wapiennych oraz piaszczyste 
doliny, w tym dolina rzeki Wieprz (organizowane są na niej spływy kajakowe). Symbol parku – konik 
polski. W parku wytyczono ścieżki przyrodnicze, trasy piesze i rowerowe. 
Guciów – Muzeum Etnograficzno-Przyrodnicze Zagroda Guciów – skansen położony w urokliwej scenerii, 
a w nim ekspozycja sprzętu gospodarskiego, kolekcja minerałów i skamieniałości z Roztocza. Zagroda 
jest czynna codziennie w godz. 9:00-18:00, bilet grupowy 12,00 zł/os.; przewodnik turystyczny i pilot 
wycieczek – bezpłatnie. Obok tradycyjnych chałup skansenu – stylowa gospoda, która serwuje smaczne 
potrawy wiejskiej kuchni. 
 
 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

 
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 

 program wycieczki po Roztoczu, 

 kalkulacja ceny wycieczki,  

 zamówienie usług przewodnickich, 

 potwierdzenie rezerwacji pobytu w gospodarstwie agroturystycznym, 

 rachunek za usługi gospodarstwa agroturystycznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Program wycieczki po Roztoczu 

 
Termin: ……………………………………….…… 

 

Numer imprezy: ……………….……..…………… 

 

Data, godzina 

(…… –  …...) 
Program i miejsce jego realizacji 

1. dzień ..……… 

 

 

2. dzień …….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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3. dzień ……... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. dzień ……...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. dzień ……...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Kalkulacja ceny wycieczki 

Termin: ................................................................. 

Numer imprezy: ........................... 

Liczba osób: ..............., w tym: …………………, ……………….. i ……………….…..………… 

Liczba osób płacących ………………….. 

Lp. Rodzaj usługi 
Liczba Cena jednostkowa 

(zł) 
Liczba 

osób 

Wartość ogółem 
(zł) 

1. Nocleg 

2. Śniadanie 

3. Obiad 

4. Kolacja 

5. Wypożyczenie rowerów 

6. Przejażdżka konna 

7. 
Muzeum Zamojskie 

bilet grupowy 

8. 
Zagroda Guciów 

bilet grupowy 

9. Transport autokarowy 

10. 
Usługi przewodnickie 

11. Ubezpieczenie 

Suma kosztów świadczeń 

 Zakładana marża bez podatku VAT (10%) 

 Zakładany podatek VAT (23%) 

Całkowita cena za imprezę turystyczną dla grupy 

Cena jednostkowa za imprezę turystyczną 

Cena jednostkowa za imprezę turystyczną 

po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Strona 10 z 12 

Zamówienie usług przewodnickich 

 

Zamawiający: 

Miejscowość, data …………………..………………….. 

……………………………….. 

………………………………..   

………………………………..  

tel. ………………………….... 

e-mail:. ………………………. 

NIP………………. 

Numer imprezy………………  

                                                                             Usługobiorca: 

 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

 

Zwracam się z prośbą o zapewnienie ………………………………………………………………………... 

podczas ………………………………………………………… w terminie  ………………………………. 

dla …….. osób, w tym …………….………… i ………………………….. z .……………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Program obejmuje przejazdy autokarem, wyżywienie FB oraz noclegi. Zgodnie z zamówieniem klienta 

program również przewiduje : 

20.04.2022 r. ………….……………………………………………………………………………………… 

20.04.2022 r. …………………………………………………………………………………………………. 

21.04.2022 r. ………….……………………………………………………………………………………… 

21.04.2022 r. …………………………………………………………………………………………………. 

22.04.2022 r. ………….……………………………………………………………………………………… 

22.04.2022 r. …………………………………………………………………………………………………. 

Szczegółowy program w załączeniu. 

Wynagrodzenie za świadczenie usługi przewodnictwa turystycznego podczas wycieczki w dniach  

19 – 23.04.2022 r. wynosi łącznie ………………...…………… zł 

Forma płatności ………………………………… Termin płatności………………………………………….. 

Proszę o potwierdzenie ………………………………………………………………...……………………... 

                                                                                                                                 Z poważaniem 

 

……………………………….. 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
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Potwierdzenie rezerwacji pobytu w gospodarstwie agroturystycznym 

Gospodarstwo Agroturystyczne Na Roztoczu 

ul. Sosnowa 3 

22-470 Zwierzyniec  

Właściciel: Adam Wawrzyniec 

NIP 567 890 12 34 

tel./fax 84 678 54 32           e-mail: ga@naroztoczu.com 

nr konta: 14 1130 4488 0000 5507 0007 9966 TKE O/Biłgoraj 

NUMER IMPREZY: 
 

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

Organizator 

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

 

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

 

……………………………………………………………………………………… 

 

NIP............................................................................................................................. 

 

 

Liczba osób ................., 

w tym ........................., 

………………………, 

i …………………….. 

……………………… 

 

Termin pobytu: 

Zakwaterowanie grupy w dniu ........................................; wykwaterowanie w dniu ……………………… 

Pierwsze świadczenie:  

data …………………., godzina ………………….., nazwa świadczenia ……………………………….. 

Ostatnie świadczenie: 

data …………………., godzina ………………….., nazwa świadczenia ……………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Zarezerwowane usługi: 

1. noclegi (rodzaj i liczba pokoi, cena jednostkowa noclegu): 

 …….. pokoje …….-osobowe dla ……………………………………………………..…...,  

…… pokój …….-osobowy dla ………………………………………………….…..……..,  

…… pokój …….-osobowy dla …………………………………………………………….., 

cena:…………………….zł/doba/os.; bezpłatny nocleg dla: ……………………………….; 

2. wyżywienie (liczba, rodzaj, cena jednostkowa posiłków) 

……  ……………………………  …… zł/os., 

……  ……………………………  …… zł/os., 

……  ……………………………  …… zł/os., w tym …… …………… z ……………… przy ….……..….. 

 Dodatkowe usługi zapewnione przez gospodarstwo agroturystyczne (nazwa, liczba korzystających 

uczestników, cena jednostkowa świadczenia): 

 

…......................................................................................... dla .............. osób..................................... zł/os. 

 

…......................................................................................... dla .............. osób..................................... zł/os. 

 

Bezpłatne: ……………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 Podpis właściciela gospodarstwa agroturystycznego 
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Rachunek za usługi gospodarstwa agroturystycznego 

 

Sprzedawca: 
 

 

 

 

 NIP 

Rachunek Nr 58/2022 

 

Nabywca: 

 

 

 

 

 NIP 

Miejsce i data wystawienia: 

Sposób płatności:                                  Termin płatności: 
 

Bank:      Numer konta: 

Lp. Nazwa towaru/usługi J.m. Ilość 
Cena jednostkowa 

(zł) 
Wartość brutto 

(zł) 

1.  
    

2.  
    

3.  
    

4.  
    

5.  
    

6.  
    

 

Razem do zapłaty:   

 

Słownie: Podpis wystawcy: 

 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl


	Pusta strona

