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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 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.  

W przydomowym ogródku gospodarz posadził widoczne na rysunku 

A. nasturcje i aksamitki. 

B. hiacynty i żonkile. 

C. szafirki i krokusy. 

D. hortensje i frezje. 

Zadanie 2. 

Zimową odmianą jabłoni jest 

A. Gala. 

B. Vega. 

C. Renkloda. 

D. Konferencja. 

Zadanie 3. 

Na rysunku przedstawiono kłosy i ziarna  

A. żyta. 

B. owsa. 

C. pszenicy. 

D. jęczmienia. 

Zadanie 4. 

Zwalczanie szkodników za pomocą substancji chemicznych w formie dymu, pary lub gazu nazywane jest  

A. bonitacją. 

B. fumigacją. 

C. pielęgnacją. 

D. deratyzacją. 

Zadanie 5. 

A.   650,00 zł 

B. 1 500,00 zł 

C. 1 950,00 zł 

D. 9 750,00 zł 
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Zadanie 6. 

Przykrywanie wierzchniej warstwy gleby wokół roślin warstwą odpowiedniego materiału organicznego lub 

nieorganicznego to zabieg  

A. nawożenia gleby. 

B. spulchniania gleby. 

C. zakwaszania gleby. 

D. ściółkowania gleby. 

Zadanie 7. 

Na rysunku przedstawiono źdźbła lnu ułożone w 

A. snopki. 

B. zwoje. 

C. stogi. 

D. bele. 

Zadanie 8.  

Wykorzystywanie pożytecznych owadów do zwalczania szkodników należy do metod 

A. fizycznych. 

B. chemicznych. 

C. biologicznych. 

D. mechanicznych. 

Zadanie 9. 

Na rysunku przedstawiono owoce wiśni porażone 

A. zarazą ogniową. 

B. brunatną zgnilizną. 

C. drobną plamistością.  

D. rakiem bakteryjnym. 
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Zadanie 10. 

Rasą karłowatych kur ozdobnych jest 

A. bantamka. 

B. minorka. 

C. leghorn. 

D. shamo. 

Zadanie 11. 

 

Na rysunku przedstawiono jaja w następującej kolejności (zaczynając od najmniejszego): 

A. przepiórcze, kurze, kacze, indycze, gęsie, strusie. 

B. przepiórcze gęsie, kacze, strusie. indycze, kurze. 

C. przepiórcze, kacze, kurze, gęsie, indycze, strusie. 

D. przepiórcze, indycze, kurze, kacze, gęsie, strusie. 

Zadanie 12.  

Tryk to dojrzały do rozpłodu samiec 

A. bydła. 

B. świni. 

C. owcy. 

D. kozy. 

Zadanie 13. 

Wśród zwierząt gospodarskich ciąża najdłużej trwa u 

A. kóz. 

B. loch. 

C. krów. 

D. klaczy. 
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Zadanie 14. 

 

Który region w Polsce charakteryzuje się niską liczbą hodowanych sztuk bydła? 

A. Pojezierze Pomorskie. 

B. Pojezierze Mazurskie. 

C. Wielkopolska. 

D. Kaszuby. 

Zadanie 15. 

Na rysunku przedstawiono narzędzie, które podczas pielęgnacji konia służy do 

A. czesania grzywy. 

B. czyszczenia kopyt. 

C. usuwania potu z sierści. 

D. rozczesywania zaklejek. 
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Zadanie 16. 

Korekcja racic u bydła ma na celu 

A. nadanie racicom właściwego kształtu. 

B. usunięcie nagromadzonych w racicach nieczystości. 

C. pobudzenie ukrwienia wzmagającego proces przemiany materii. 

D. zapewnienie bezpieczeństwa osobom zajmującym się bydłem. 

Zadanie 17. 

Przedstawiona na rysunku maszyna rolnicza służy do 

A. zbierania roślin uprawnych z pola. 

B. równomiernego rozsiewania nawozów sztucznych. 

C. przetrząsania siana, aby przyśpieszyć proces suszenia. 

D. powierzchniowego nawadniania upraw polowych i warzywnych. 

Zadanie 18.  

Organem odpowiedzialnym za przeprowadzanie kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, 

bezpieczeństwa pasz i żywności w części dotyczącej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dobrostanu 

zwierząt, jest 

A. Inspekcja Weterynaryjna. 

B. Centrum Doradztwa Rolniczego. 

C. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

D. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zadanie 19. 

Na podstawie przedstawionego opisu gospodarstwa określ, w którym gospodarstwie stosuje się ekologiczne 

metody produkcji rolniczej. 

A. W gospodarstwie powszechnie stosuje się nawozy zielone.  

B. W gospodarstwie stosuje się wielohektarowe monokultury przy uprawie roślin. 

C. W gospodarstwie stosuje się hormony i antybiotyki w odżywianiu zwierząt hodowlanych. 

D. W gospodarstwie stosuje się syntetyczne środki ochrony roślin w celu zwalczania chorób, 

szkodników i chwastów. 
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Zadanie 20. 

Markowy znak jakości regionalnej Kraina Żubra przyznawany jest usługom turystyki wiejskiej  

A. Warmii. 

B. Podhala. 

C. Podlasia. 

D. Roztocza. 

Zadanie 21. 

Który miód produkuje gospodarz, wykorzystując roślinę przedstawioną na rysunku? 

A. Koniczynowy. 

B. Rzepakowy. 

C. Wrzosowy. 

D. Gryczany. 

Zadanie 22. 

Oblicz roczny dochód dla gospodarstwa agroturystycznego z wynajmu 3 boksów dla koni przy założeniu, że 

koszt wynajmu 1 boksu wynosi 400,00 zł/ miesiąc. 

A.   1 200,00 zł 

B.   4 800,00 zł 

C. 10 800,00 zł 

D. 14 400,00 zł 

Zadanie 23.  

Gospodarz, który nawiązał współpracę z miejscowym rymarzem, może zamieścić w ofercie swojego 

gospodarstwa agroturystycznego naukę 

A. pokrywania dachów dachówkami, kamieniem i strzechą. 

B. wytwarzania uprzęży konnych i siodeł. 

C. naprawiania pieców oraz kominków. 

D. rzeźbienia w drewnie i kamieniu. 

Zadanie 24. 

Którą formę terapii może zamieścić w ofercie gospodarstwa agroturystycznego właściciel kotów po 

spełnieniu określonych warunków? 

A. Felinoterapię. 

B. Dogoterapię. 

C. Hipoterapię. 

D. Onoterapię. 
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Zadanie 25. 

 

Na zamieszczonym planie mieszkania przedstawiono pokój gościnny typu 

A. twin. 

B. triple. 

C. single. 

D. double. 

Zadanie 26.  

Który element bielizny stołowej chroni blaty stołów przed zarysowaniem, wyrównuje nierówności na ich 

łączeniach oraz tłumi odgłosy stawianej zastawy? 

A. Obrus. 

B. Laufer. 

C. Molton. 

D. Napperon.  

Zadanie 27.  

Przedstawiony na rysunku dzbanek służy do podania  

A. śmietanki.  

B. herbaty. 

C. mleka. 

D. kawy. 

Zadanie 28. 

Kawę cappuccino należy podać w 

A. czarce. 

B. kubku. 

C. szklance. 

D. filiżance. 
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Zadanie 29. 

Która oferta usług dodatkowych oferowanych przez gospodarstwo agroturystyczne skierowana jest do gości 

zainteresowanych etnografią? 

A. Spacery po parku krajobrazowym, zbieranie owoców lasu, robienie przetworów, nauka 

gatunków ptaków i drzew. 

B. Nauka języka angielskiego, spotkanie z anglojęzycznym pisarzem, możliwość wypożyczenia 

anglojęzycznych książek. 

C. Zwiedzanie pobliskiego skansenu, udział w jarmarku ludowym, nauka plecionkarstwa i haftu, 

degustacja potraw regionalnych. 

D. Zwiedzanie pobliskich kościołów: gotyckiego oraz barokowego, wizyta w Muzeum 

Diecezjalnym, spotkanie z zakonnikiem, wycieczka do cudownego źródełka. 

Zadanie 30. 

Młodzieży zwiedzającej skansen łowicki, zainteresowanej rękodziełem ludowym, należy zorganizować 

warsztaty z 

A. pieczenia chleba. 

B. tańca regionalnego. 

C. wycinanki ludowej. 

D. zielarstwa leczniczego.  

Zadanie 31. 

Pensjonat  powinien świadczyć całodzienne wyżywienie oraz dysponować co najmniej 

A. 7 pokojami. 

B. 10 pokojami. 

C. 7 miejscami noclegowymi. 

D. 30 miejscami noclegowymi. 

Zadanie 32. 

System kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej klasyfikuje obiekty do kategorii  

oraz 
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Zadanie 33. 

Wymagania kategoryzacyjne Wiejskiej Bazy Noclegowej PFTW „GG” (fragment) 

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego, który udostępnia gościom telewizor, wydawnictwa turystyczne 

po okolicy, czajnik bezprzewodowy i lodówkę oraz Internet w określonych godzinach, może ubiegać się 

o nadanie obiektowi kategorii 

A. bez słoneczka. 

B. trzech słoneczek. 

C. dwóch słoneczek. 

D. jednego słoneczka. 

Zadanie 34. 

Gość, który umieścił na klamce wynajętego pokoju wywieszkę z napisem Do not disturb, prosi o 

A. nieprzeszkadzanie. 

B. posprzątanie pokoju. 

C. zabranie rzeczy do prania. 

D. podanie śniadania do pokoju. 

Zadanie 35.  

Który rodzaj sprzątania należy przeprowadzić w nadmorskim pensjonacie przygotowującym się na przyjęcie 

wakacyjnych gości? 

A. Specjalne. 

B. Sezonowe. 

C. Gruntowne. 

D. Okolicznościowe. 

Usługi mające wpływ na komfort pobytu gości * ** *** 

Dostęp do telewizora x x x 

Radio dostępne na życzenie   x 

Dostęp do pralki   x 

Dostęp do urządzeń umożliwiających przygotowanie gorących napojów przez gości x x x 

Dostęp do lodówki x x x 

Dostęp do Internetu w określonych godzinach  x  

Sieć Wi-Fi w całym obiekcie   x 

Dostęp do folderów, map, przewodników turystycznych o okolicy x x x 
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Zadanie 36. 

Który piktogram informuje, że środek czyszczący używany w gospodarstwie jest żrący? 

Zadanie 37. 

Kiedy należy przeprowadzić sprzątanie pokoju „na czysto”? 

A. Po usunięciu awarii w pokoju. 

B. Po przeprowadzonym remoncie. 

C. W trakcie pobytu gościa w pokoju. 

D. Po zwolnieniu pokoju przez gościa. 

Zadanie 38. 

Które regionalne potrawy może zaproponować gościom właściciel gospodarstwa agroturystycznego 

w Wielkopolsce? 

A. Ruchanki, zylc ze śledzia, ferkase. 

B. Siemieniotkę, karminadle, żymlok. 

C. Karmuszkę, dzyndzałki, plince z pomoćką. 

D. Szagówki, pyry z gzikiem, plendze ziemniaczane. 

Zadanie 39. 

Świeże soki owocowe, wodę, kawę, herbatę, rogaliki, masło, miód i dżem serwuje się gościom na śniadanie 

A. angielskie. 

B. francuskie. 

C. wiedeńskie. 

D. amerykańskie. 

Zadanie 40. 

Którą potrawę powinna gospodyni zaproponować gościowi na diecie wegańskiej? 

A. Pieczeń z marchewki i cukinii. 

B. Udziec jagnięcy z rozmarynem. 

C. Pieczonego halibuta w panierce. 

D. Omlet z ziołami w pomidorach. 

    

A. B. C. D. 

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




