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CZĘŚĆ PISEMNA 

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:

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
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Zadanie 1. 

Wskaż rodzaj zboża, którego uprawa niezbędna jest do produkcji płatków orkiszowych. 

A. Proso. 

B. Gryka. 

C. Owies. 

D. Pszenica. 

Zadanie 2. 

Wskaż kolejność prac, które rolnik wykona w związku z produkcją ziemniaka na wczesny zbiór. 

A. Zwalczanie alternariozy ziemniaka, sadzenie, pielęgnacja roślin, nawożenie uprawy, zbiór. 

B. Przygotowanie sadzeniaków, podkiełkowanie, sadzenie, nawożenie, pielęgnacja uprawy, 

zbiór. 

C. Sadzenie, przygotowanie sadzeniaków, zbiór, pielęgnacja, zwalczanie stonki ziemniaczanej. 

D. Podkiełkowanie, przygotowanie sadzeniaków, zwalczanie chwastów, sadzenie, zwalczanie 

zarazy ziemniaczanej, zbiór. 

Zadanie 3. 

Do gruntów ornych zalicza się 

A. łąki. 

B. ugory. 

C. winnice. 

D. pastwiska. 

Zadanie 4. 

Zabieg przerywania warzyw polega na 

A. rozsadzaniu roślin wzdłuż grządek. 

B. skracaniu pnączy przy samej nasadzie. 

C. przesadzaniu roślin na sąsiednią grządkę. 

D. przerzedzaniu roślin posianych za gęsto na grządce. 

Zadanie 5. 

Które zdjęcie przedstawia rasę psa pasterskiego? 

    
A. B. C. D. 
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Zadanie 6. 

Planując produkcję mięsa, rolnik założy hodowlę bydła rasy 

A. limusine. 

B. kriolskiej. 

C. jarosławskiej. 

D. holsztyńskiej. 

Zadanie 7. 

Którą czynność wykonuje się podczas kurtyzacji? 

A. Korekcję racic. 

B. Szczotkowanie. 

C. Kolczykowanie. 

D. Przycięcie ogona. 

Zadanie 8. 

Czyszczenie sierści konia wykonuje się za pomocą 

A. cęgów. 

B. tarnika. 

C. zgrzebła. 

D. kopystki. 

Zadanie 9. 

Podkurzacz w pszczelarstwie służy do 

A. suszenia uli. 

B. zbierania miodu z ramek. 

C. oddzielenia pszczół od matki. 

D. odymiania rozdrażnionych pszczół. 

Zadanie 10.  

Wskaż aerator – narzędzie ogrodnicze napowietrzające trawnik. 

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 11.  

Na rysunku przedstawiono kolczyk dla bydła z numerem rejestracyjnym 

A. II 

B. 00 

C. 3777 7 

D. 50109 

Zadanie 12. 

Rolnik posiadający zwierzęta gospodarskie, w celu ich zarejestrowania i oznakowania, zgłasza je do Systemu 

Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt prowadzonego przez 

A. Główną Inspekcję Weterynaryjną. 

B. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

C. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

D. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zadanie 13. 

Rolnik w celu promocji produktu o tradycyjnej jakości, stanowiącego element dziedzictwa kulturowego, 

wystąpi do właściwego urzędu marszałkowskiego o wpis na Listę Produktów 

A. Rolnych. 

B. Wiejskich. 

C. Chronionych. 

D. Tradycyjnych. 

Zadanie 14. 

Nadzór nad stanem higieniczno-sanitarnym pomieszczeń gospodarskich sprawuje 

A. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.  

B. lekarz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 

C. lekarz Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. 

D. Inspektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 

Zadanie 15.  

Przedstawiony znak Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP dotyczy produktów z branży 

A. mięsnej. 

B. olejarskiej. 

C. warzywnej. 

D. mleczarskiej. 

Zadanie 16. 

Do wykonania bruzd w glebie służy element roboczy siewnika rzędowego, czyli 

A. pielnik. 

B. redlica. 

C. brona talerzowa. 

D. agregat ścierniskowy. 
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Zadanie 17. 

Do ekologicznej uprawy roślin rolnik nie zastosuje 

A. insekcytydów. 

B. biopreparatów. 

C. naparów roślinnych. 

D. humusu zwierzęcego. 

Zadanie 18. 

Realizację tradycyjnej, zrównoważonej działalności rolniczej ułatwiają głównie wskazania Kodeksu 

A. Dobrej Praktyki Rolniczej. 

B. Naturalnej Produkcji Rolnej. 

C. Ekologicznej Praktyki Rolnej. 

D. Tradycyjnej Produkcji Rolniczej. 

Zadanie 19. 

Jaja produkowane z chowu ekologicznego i przeznaczone do sprzedaży oznakowane są kodem cyfrowo-

literowym, składającym się z 11 znaków i rozpoczynającym się cyfrą  

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

Zadanie 20. 

Wskaż rasę owiec, której hodowla jest najbardziej opłacalna w skali roku. 

Zadanie 21. 

Określenie standardu pokoi gościnnych zgodnie z kryteriami oceny wiejskiej bazy noclegowej, 

opracowanymi przez PFTW „GG”, polega na przyznaniu 

A. klasy. 

B. profilu. 

C. kategorii. 

D. certyfikatu. 

  Rasa owiec 

Średnia ilość wełny  
uzyskiwanej  

z 1 owcy rocznie 
w kg 

Średnia cena za kg  
wełny 
w zł 

Roczny koszt uzyskania 
1 kg wełny 

w zł 

A. merynos 6 20,00 4,00 

B. olkuska 5 22,00 3,00 

C. pomorska 5 21,00 4,00 

D. łowicka 6 18,00 5,00 
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Zadanie 22. 

W kwaterze wiejskiej zaadoptowanej do prowadzenia warsztatów snycerskich właściciel gospodarstwa 

przygotuje gościom narzędzia 

A. tokarskie. 

B. malarskie. 

C. ślusarskie. 

D. rzeźbiarskie. 

Zadanie 23. 

Do części ogrodowej gospodarstwa agroturystycznego nie zalicza się 

A. sadu. 

B. stodoły. 

C. kompostownika. 

D. ogródka warzywnego. 

Zadanie 24.  

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych dla turystów zmotoryzowanych parking jest obligatoryjnie 

wymagany w 

A. motelu. 

B. gościńcu. 

C. karczmie. 

D. schronisku. 

Zadanie 25. 

Wskaż maksymalną liczbę osób, która zgodnie z systemem kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej, 

przypada na jeden pokój gościnny kategorii trzy słoneczka. 

A. 3 osoby. 

B. 4 osoby. 

C. 10 osób. 

D. 12 osób. 

Zadanie 26. 

Jaki będzie stopień wykorzystania miejsc noclegowych, jeżeli w gospodarstwie agroturystycznym, które 

posiada 20 miejsc, na czerwiec zaplanowano sprzedaż 300 miejsc? 

A. 25% 

B. 50% 

C. 60% 

D. 80% 
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Zadanie 27.  

Oblicz koszt noclegów dla 3-osobowej rodziny, która przebywała w gospodarstwie agroturystycznym  

w terminie od 11.04 do 16.04.2017 r. i skorzystała z pokojów: 1- i 2-osobowego. 

A. 1 800 zł 

B. 2 000 zł 

C. 2 250 zł 

D. 2 400 zł 

Zadanie 28. 

Wskaż rodzaj drzew owocowych, które rolnik uprawia w przydomowym sadzie, aby dla gości przygotować 

cydr. 

A. Śliwy. 

B. Jabłonie. 

C. Grusze. 

D. Czereśnie. 

Zadanie 29. 

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych rolnik planujący działalność agroturystyczną ma obowiązek 

zgłosić obiekt do ewidencji 

A. osób wynajmujących pokoje gościnne. 

B. innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. 

C. osób prowadzących działalność turystyczną na wsi. 

D. działalności gospodarczej w urzędzie wojewódzkim. 

Zadanie 30. 

Przepisy dotyczące minimalnych wymagań kategoryzacyjnych dla obiektów agroturystycznych w Polsce 

opracowane zostały przez  

A. Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

B. Polską Organizację Turystyczną. 

C. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

D. Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. 

Cennik usług ważny: 

Rodzaj pokoju od 1.06.2016 r. do 30.09.2016 r. od 1.10 2016 r. do 31.05.2017 r. 

Pokój 1-osobowy 200 zł/doba 150 zł/doba 

Pokój 2-osobowy 300 zł/doba 250 zł/doba 

Rabat w wysokości 10% za dobę za pokój – przy wynajmie pokoju na więcej niż 4 doby. 
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Zadanie 31. 

Pensjonat zgodnie z definicją zawartą w ustawie o usługach turystycznych oprócz noclegu powinien 

świadczyć usługi wyżywienia w formie 

A. tylko śniadań. 

B. obiadów i kolacji. 

C. śniadań i obiadokolacji. 

D. śniadań, obiadów i kolacji. 

Zadanie 32.  

Znak przedstawiony na rysunku mogą otrzymać tylko te obiekty, które spełniają wymogi kategoryzacyjne 

dotyczące pokoi gościnnych lub samodzielnych jednostek mieszkalnych oraz wszystkie dodatkowe 

wymagania specyficzne dla 

A. domu na wsi. 

B. wiejskiego siedliska. 

C. gospodarstwa na wsi. 

D. gospodarstwa rolnego. 

Zadanie 33.  

Którym z wymienionych obiektów noclegowych, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych, można nadać 

w zależności od wyposażenia i zakresu świadczonych usług, maksimum 4 kategorie oznaczone gwiazdkami?  

A. Kempingom. 

B. Pensjonatom. 

C. Polom biwakowym. 

D. Domom wycieczkowym.  

Zadanie 34.  

Który typ pokoju hotelowego jest wyposażony w dwa pojedyncze łóżka? 

A. Twin. 

B. Suite. 

C. Single. 

D. Double. 

Zadanie 35. 

Gospodyni rozpocznie sprzątanie pokoju gościnnego od 

A. wytarcia kurzy i umycia podłogi. 

B. odkurzenia dywanu i zmiany pościeli. 

C. otwarcia okna i opróżnienia kosza na śmieci. 

D. pościelenia łóżka i zebrania brudnych naczyń. 
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Zadanie 36. 

Potrawy, które należy uwzględnić w jadłospisie kuchni podhalańskiej to: 

A. żur, karminadle, krupniok. 

B. kwaśnica, moskole, pieczeń barania. 

C. chrzanówka, gołąbki, placki ziemniaczane. 

D. czernina, śledź w zalewie, smażone grzyby. 

Zadanie 37.  

Które śniadanie składa się z kawy lub herbaty, soku pomarańczowego, croissanta, bagietki, masła i dżemu? 

A. Polskie. 

B. Angielskie.  

C. Francuskie. 

D. Wiedeńskie. 

Zadanie 38. 

Tradycyjny mazurek wielkanocny dla gości w gospodarstwie agroturystycznym gospodyni sporządzi z ciasta 

A. drożdżowego z makiem. 

B. kruchego z masą i z bakaliami. 

C. piernikowego ze śliwkami. 

D. francuskiego z masą kremową. 

Zadanie 39. 

Przyrządzając herbatę dla gości w stylu rosyjskim, gospodyni użyje 

A. tygielka. 

B. dzbanka. 

C. samowaru. 

D. czajniczka. 

Zadanie 40. 

Który z przedstawionych na rysunkach rodzajów szkła gastronomicznego, przeznaczony jest do podawania 

wieloporcjowego soku owocowo-warzywnego? 

    

A. B. C. D. 
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