
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego
Oznaczenie kwalifikacji:T.08                                                                                     
Numer zadania: 1

Kod arkusza: T.08-01-15.05                                                                      

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

dopuszcza się inne stwierdzenia poprawne merytorycznie

R.1 Rezultat 1.  Szczegółowy program pobytu 

R.1.1 wpisana godzina przyjazdu ok. 17.00/17 w dniu 06.07.2015
R.1.2 wpisane godziny przeznaczone na śniadanie (w planie godziny od 8.00/8 do 10.00/10 - co 

najmniej 45 min.)  w dniach 07.07.2015 i 08.07.2015
R.1.3 wpisane godziny przeznaczone na obiadokolację (w planie godziny od 17.00/17 do 19.00/19 - 

co najmniej 1 godzina) w dniach 06.07.2015 i 07.07.2015

R.1.4 wpisana jedna godzina przeznaczona na wędkowanie w dniu 06.07.2015 (w godzinach 
wieczornych)

R.1.5 wpisana jedna godzina przeznaczona na jazdę rowerem w dniu 07.07.2015 
R.1.6 wpisane trzy godziny przeznaczone na korzystanie z aquaparku w dniu 07.07.2015 
R.1.7 wpisanie godziny wyjazdu ok. 10.00/10 w dniu 08.07.2015

R.2
Rezultat 2.  Propozycja menu wegetariańskich posiłków
Uwaga. Dania mogą występować zamiennie w poszczególnych dniach

R.2.1 wpisane daty podania: śniadań 7.07, 8.07.2015
R.2.2 wpisane daty obiadokolacji 6.07, 7.07.2015
R.2.3 wpisana propozycja śniadań dla wegetarian wybrane z następujących: kawa, herbata, jogurt, 

humus, pasztet z selera, twarożek ze szczypiorkiem, dżem jagodowy, konfitura truskawkowa, 
pieczywo mieszane, wafle ryżowe (co najmniej 3 propozycje na każdy dzień)

R.2.4
wpisana propozycja przekąski zimnej dla wegetarian na dwa dni wybrane z następujących: 
humus, sałatka caprese, pieczony pomidor faszerowany serem feta, pasztet z selera

R.2.5 wpisana propozycja dania zasadniczego dla wegetarian na dwa dni wybrane z następujących: 
ratatouille, mielone z ciecierzycy, pieczony pomidor faszerowany serem feta

R.2.6 wpisana propozycja zupy dla wegetarian na dwa dni wybrane z następujących: krem z 
brokułów z groszkiem ptysiowym, minestrone

R.2.7 wpisana propozycja deseru dla wegetarian na dwa dni wybrane z następujących: sorbet, 
pralinki jaglane

R.3 Rezultat 3. Potwierdzenie rezerwacji dla zamawiającego

R.3.1 zapisana data, miejscowość: od 23.04 do 30.04.2015, Duża Wieś
R.3.2 zapisany nadawca: Ewa Nawrocka, Gospodarstwo Agroturystyczne Morska Willa, Duża 

Wieś 11, 32-060 Duża Wieś 
R.3.3 zapisany odbiorca: Benjamin Wolański, ul. Jabłonka 2/3, 67-890 Kędzierzyn-Koźle

R.3.4 zapisana informacja o terminie pobytu: 06.07-08.07.2015 roku
R.3.5 zapisana informacja o rodzaju rezerwowanego pokoju: pokój czteroosobowy ( dopuszczalna 

nazwa pokoju w języku obcym)
R.3.6 zapisana informacja o rodzaju wyżywienia dla zamawiającego: śniadania i obiadokolacje/lub 

HB
R.3.7 zapisane zamówione usługi: wędkowanie, rowery, wstęp do aquaparku
R.3.8 zapisana informacja o formie zapłaty: gotówka 
R.3.9 zapisany zwrot grzecznościowy pożegnalny np. serdecznie zapraszamy/lub z poważaniem lub 

z turystycznym pozdrowieniem oraz podpis sporządzającego pismo np. Nawrocka/lub XYZ

R.4 Rezultat 4. Kosztorys pobytu w gospodarstwie agroturystycznym
R.4.1 w kolumnie "Usługa" wpisane: pokój czteroosobowy/nocleg, śniadanie, obiadokolacja
R.4.2 w kolumnie ''Usługa" wpisane także: rowery, wędkowanie, bilety do aquaparku 
R.4.3 w kolumnie "Ilość" wpisane w wierszach: pokój/nocleg - 2, śniadanie (łącznie  dla dorosłych 

i dzieci) - 8, obiadokolacja (łącznie dla dorosłych i dzieci) - 8
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R.4.4 w kolumnie "Ilość" wpisane  w wierszach: rowery - 4, wędkowanie - 4,  karnet/bilety do 
aquaparku - 1

R.4.5 w kolumnie "Cena jednostkowa" wpisane w wierszach: pokój - 180,00/180,-/180; rowery 
5,00/5,-/5;  wędkowanie 10,00/10,-/10; aquapark 46,00/46,-/46

R.4.6 w kolumnie "Wartość brutto w zł" wpisane w wierszach: śniadanie 40,00/40,-/40 i 20,00/20,-
/20 lub łącznie 60,00/60,-/60; obiadokolacje 80,00/80,-/80 i 40,00/40,-/40 lub łącznie 
120,00/120,-/120

R.4.7 wpisana suma razem: 646,00 zł/646,-/646

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l


