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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 13 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 

Układ graficzny © CKE 2018 
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Zadanie egzaminacyjne 

Korzystając z zamówienia na organizację obozu tanecznego, oferty obiektu noclegowego, oferty rejsów 

statku wycieczkowego, informacji niezbędnych do organizacji obozu oraz oferty wycieczek w języku obcym, 

sporządź: 

 ramowy program obozu tanecznego, 

 arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy turystycznej, 

 zamówienie wycieczek dla uczestników obozu tanecznego, 

 formularz zgłoszenia wypoczynku do kuratorium.  

Druki niezbędne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 

Wszystkie dokumenty sporządź w języku polskim. 

 

Zamówienie na organizację obozu tanecznego 
        Poznań, 15.03.2018 r. 

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Słońce 

ul. Kolorowa 18 

60-219 Poznań 

           Biuro Turystyczne Bajkowa Kraina 

           ul. Piaskowa 25 

           60-928 Poznań 

 Uprzejmie proszę o zorganizowanie obozu tanecznego w Kołobrzegu w terminie od 01.07 do 

10.07.2018 r. połączonego ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych miasta i regionu oraz wycieczką 

zagraniczną, a także aktywnym spędzaniem czasu przez naszych wychowanków. Uczestnicy obozu to  

30-osobowa grupa młodzieży (12 dziewcząt i 18 chłopców) w wieku 12-14 lat. 

Podczas przygotowania obozu tanecznego proszę uwzględnić: 

 zakwaterowanie w pokojach 3-osobowych w obiekcie noclegowym w Kołobrzegu, 

 wyżywienie: 

 od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w dniu wyjazdu,  

 suchy prowiant podczas wycieczek całodniowych i na drogę powrotną, 

 transport komfortowym autokarem, 

 opiekę kadry obozu tanecznego: dwóch opiekunów, kierownika obozu, jednego instruktora tańca, 

pielęgniarki oraz ratownika wodnego,  

 ubezpieczenie podczas imprezy, 

 od drugiego do dziewiątego dnia pobytu między śniadaniem a obiadem – sześć 3-godzinnych 

warsztatów tanecznych z instruktorem (poza dwoma dniami z całodniowymi wycieczkami), 

 w drugim dniu po obiedzie – 3-godzinną wycieczkę z przewodnikiem po Kołobrzegu,  

 w czwartym dniu – całodniową wycieczkę trasą: Kołobrzeg – Trzęsacz – Niechorze – Międzyzdroje – 

Świnoujście – Jeziorko Turkusowe – Kamień Pomorski – Kołobrzeg, 

 w piątym dniu – po obiedzie chrzest obozowy, 

 w szóstym dniu po obiedzie – rejs statkiem wzdłuż wybrzeża, 
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 w ósmym dniu – całodniową wycieczkę do oceanarium w Stralsund na niemieckiej Wyspie Rugia, 

 w drugim i siódmym dniu po kolacji – dyskotekę, 

 plażowanie po obiedzie cztery razy w trakcie pobytu, 

 zorganizowanie gier i zabaw zespołowych na terenie obiektu zakwaterowania. 

Proszę nie uwzględniać w programie innych atrakcji. 

Proszę o przesłanie na adres Stowarzyszenia ramowego programu pobytu, uwzględniającego wszystkie nasze 

życzenia. Koszt imprezy nie może przekroczyć kwoty 1 200,00 zł dla 1 uczestnika obozu.  

Płatność zostanie uregulowana przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury. 

             Z poważaniem 

                                            Dominika Kuchcik   

Oferta obiektu noclegowego 
 
OŚRODEK WYPOCZYNKOWY RYBKA 
ul. Piaskowa 10 
78-100 Kołobrzeg 
 
Położony na ogrodzonym, pięknie zagospodarowanym terenie w bezpośrednim sąsiedztwie parku, 600 m  

od plaży. Pokoje 3-, 4-, 5-os. z pełnym węzłem sanitarnym, wyposażone w łóżka jednoosobowe lub piętrowe 

oraz pokoje typu studio (3+4 lub 4+4) z pełnym węzłem sanitarnym. Ośrodek posiada własną stołówkę, 

miejsce na ognisko i grill, stół tenisowy, boiska sportowe, salę dyskotekową i salę widowiskową 150 m2. 

Wyżywienie: trzy posiłki dziennie. Pierwszy posiłek – obiad w dniu przyjazdu, a w ostatnim  

dniu – śniadanie oraz suchy prowiant na podróż. Podczas całodniowych wycieczek – suchy prowiant. 

 
Oferta rejsów statku wycieczkowego 

Statek Pirat – stylizowany dwupokładowy, dwumasztowy żaglowiec, zbudowany w 1997 r., uprawiający 

żeglugę całoroczną z nabrzeża pasażerskiego przy latarni morskiej w porcie Kołobrzeg, 

jednorazowo zabierający na pokład 188 pasażerów. Czas trwania rejsów od 30 do 40 minut. 

Cennik 

Noclegi: 
Pokój 3-osobowy 60,00 zł/nocleg/osoba 
Pokój 4-osobowy 50,00 zł/nocleg/osoba 
Pokój 5-osobowy 40,00 zł/nocleg/osoba 

Wyżywienie: 
obiad 18,00 zł/os. 
kolacja 12,00 zł/os. 
suchy prowiant 10,00 zł/os. 

Kadrze kolonii i obozów dla dzieci  
i młodzieży przysługują bezpłatne 
noclegi i wyżywienie. 

Oferta dla grup – dla grup zorganizowanych powyżej 20 osób przygotowano specjalną ofertę noclegową. Jej koszt 
to 30,00 zł/nocleg/osoba. Cena noclegu zawiera śniadanie, korzystanie z infrastruktury ośrodka (dyskoteka, grill, 
ognisko, gry i zabawy sportowe, sala widowiskowa) oraz podatek VAT. 

Cennik (rejsy codziennie od godz.1000 o każdej pełnej godzinie) 

W okresie wakacyjnym (czerwiec, lipiec, sierpień, 
wrzesień do zachodu słońca): 
bilet normalny   30,00 zł 
bilet ulgowy   25,00 zł 
bilet grupowy dorośli  20,00 zł  
bilet grupowy dzieci  15,00 zł  

W pozostałym okresie (od października do maja do godz. 1730) 
 
bilet normalny   25,00 zł 
bilet ulgowy   20,00 zł 
bilet grupowy dorośli  20,00 zł  
bilet grupowy dzieci  15,00 zł  

Grupę stanowi 15 osób. Opiekunowie grup i kadra kolonii i obozów – bezpłatnie. 
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Informacje niezbędne do organizacji obozu tanecznego 

Cennik usług: 

 koszt transportu autokarowego 500,00 zł/dzień (tylko w pierwszym dniu – podczas przewozu na obóz 

tanecznyi w dziesiątym dniu – podczas podróży powrotnej), trasa Poznań – Kołobrzeg liczy 260 km, 

 ubezpieczenie 6,50 zł/os./dzień, 

 wynagrodzenie kadry za 10-dniowy turnus: 

 kierownik obozu tanecznego 1 400,00 zł, 

 opiekun obozu 1 100,00 zł, 

 pielęgniarka 800,00 zł, 

 ratownik wodny z WOPR w Kołobrzegu 500,00 zł,  

 instruktor tańca z Ośrodka Kultury w Kołobrzegu 50,00 zł/godz. 

Kadrze przysługują wszystkie świadczenia.  

W trzech wycieczkach i rejsie udział biorą uczestnicy obozu, opiekunowie, kierownik obozu 
i pielęgniarka. 

Ratownik wodny i instruktor tańca w okresie trwania obozu są zatrudnieni w innych instytucjach i nie 
podlegają ubezpieczeniu NNW przez organizatora imprezy.   

Kadra pedagogiczna: 
1. Magdalena Przybyłowicz, kurs kierowników kolonii, Nr 37/07/2015, pilot wycieczek, Poznań,  

tel. 689 409 489 

2. Agnieszka Tomczyk, kurs wychowawców kolonijnych, Nr 457/10/2016, Poznań. 

3. Karolina Nowaczyk, kurs wychowawców kolonijnych, Nr 245/05/2015, Poznań. 

Oferty wycieczek w języku angielskim 

1. A trip around Kołobrzeg (3.00 p.m. – 6.00 p.m.) 
A bus ride through the health district to the center. A walk around the Old Town – the Town Hall, the 

Monument of the Millennium, the Cathedral, 18 March Square. Transfer to Solna Island – Kołobrzeg brine 

tasting. Visiting the marina, the fishing harbour, the lighthouse and the Monument of the Wedding to the Sea. 

Services: a LUX-type coach, a guide care 
Price: PLN 15,00 /person 

2. A whole-day trip: Kołobrzeg – Trzęsacz – Niechorze – Międzyzdroje – Świnoujście – Jeziorko 
Turkusowe – Kamień Pomorski – Kołobrzeg (8.00 a.m. – 5.30 p.m.) 
Visiting tourist attractions: Trzęsacz – the ruins of the 15th century church on the cliff, Niechorze – the 

lighthouse, Międzyzdroje – the pier, the Avenue of the Stars, the Museum of Wax Figures, Świnoujście – the 

harbor, the pier, the lighthouse, the Turquoise Lake, Kamień Pomorski – the tower with the Wolin Gate, the 

Cathedral. 

Services: a LUX-type coach, accident insurance, a guide care. 
Price: PLN 55,00/person 

Biuro Turystyczne Bajkowa Kraina 
ul. Piaskowa 25 
60-928 Poznań 
tel. 61 489 44 20        fax. 61 489 45 00 
email: biuro@bajkowakraina.pl 

NIP: 777 320 33 19 
REGON: 300467892 
numer konta: XYZ 37 4902 9033 0000 0000 4789 3278 
właściciel biura turystycznego: Monika Owczarska 

Biuro Turystyczne Kolberg  
ul. Jeżynowa 24 
78-100 Kołobrzeg 

tel. 94 503 82 29          fax 94 503 82 30 
mobile: 893 432 298 
e-mail: biuro@kolberg.pl 
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3. A trip to the Oceanarium in Stralsund on the island of Rügen (Rugia) (6.00 a.m. – 8.00 p.m.) 
The journey to the island of Rügen, visiting the Oceanarium – the largest one in Northern Europe 

popularizing the knowledge about the Baltic Sea, the North Sea and the North Atlantic; visiting the Old Town 

of Stralsund – the Church of Virgin Mary, the Town Hall, the university. 

Services: A LUX-type coach, a guide care, health insurance and accident insurance, admission tickets. 
Price: PLN 130,00/person 

In case of organized groups, the gathering place for trips is the place where the group resides. 

 

Oferty wycieczek w języku niemieckim 

1. Reise in Kołobrzeg (15.00 – 18.00) 
Transfer mit dem Reisebus über den Kurstadtteil zum Zentrum. Der Spaziergang durch die Altstadt – das 

Rathaus, das Millennium-Denkmal, der Dom, der 18.-März-Platz. Transfer auf die Salz-Insel – Verkostung 

von Kolberger Sole. Die Besichtigung von Marina, Fischereihafen, Leuchtturm und Vermählungsdenkmal.  

Leistungen: Transfer mit dem Reisebus der Lux-Klasse, Betreuung eines Fremdenführers. 
Preis: 15,00 PLN/Person. 

2. Ganztägiger Ausflug Kołobrzeg – Trzęsacz – Niechorze – Międzyzdroje – Świnoujście – Jeziorko 
Turkusowe – Kamień Pomorski – Kołobrzeg (8.00 – 17.30) 
Besichtigung der touristischen Attraktionen: Trzęsacz – Trümmer der aus dem XV Jahrhundert über der 

Klippe stehenden Kirche, Niechorze – Leuchtturm, Międzyzdroje – die Mole, Sternenallee, 

Wachsfigurenmuseum, Świnoujście – der Hafen, die Mole, der Leuchtturm, Türkissee, Kamień Pomorski – 

Bastei mit dem Woliner Tor, der Dom. 

Leistungen: Transfer mit dem Reisebus der Lux-Klasse, Unfallversicherung, Betreuung eines 
Fremdenführers. 
Preis: 55,00 PLN/Person. 

3. Ausflug ins Ozeanarium in Stralsund auf Insel Rügen (6.00 – 20.00) 
Transfer auf Insel Rügen, Besichtigung von Ozeanarium – das größte in Nordeuropa, das Wissen über 

Ostsee, Nordsee und über Nordatlantik verbreitet, Besichtigung der Altstadt Stralsund – Marienkirche, 

Rathaus, Universität.  

Leistungen: Transfer mit dem Reisebus der Lux-Klasse, Betreuung eines Reiseleiters – 
Fremdenführers, KL und Unfallversicherung, Eintrittskarten. 
Preis: 130,00 PLN/Person. 

Bei organisierten Gruppen ist das Objekt der Treffpunkt, in dem die Gruppe wohnt. 

Biuro Turystyczne Kolberg 
ul. Jeżynowa 24 
78-100 Kołobrzeg 

tel. 94 503 82 29          fax. 94 503 82 30 
mobile: 893 432 298 
e-mail: biuro@kolberg.pl 
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Oferty wycieczek w języku francuskim 

1. Un tour à Kołobrzeg (15h00 – 18h00) 
Le passage en bus par le quartier balnéaire jusqu’au centre-ville. Promenade dans la vieille ville – l’Hôtel de 

ville, Statue Millénaire, cathédrale, Place du 18 Mars. Passage vers l’Ile de Sel/Wyspa Solna – dégustation de 

la saumure de Kołobrzeg.Visite de la marina, du port de pêche, du phare et du Monument de Mariage. 

Services: voyage en bus LUX, guide 
Prix: 15,00 PLN/personne. 

2. Excursion d’une journée: Kołobrzeg – Trzęsacz – Niechorze – Międzyzdroje – Świnoujście – 
Jeziorko Turkusowe – Kamień Pomorski – Kołobrzeg (8h00 – 17h30) 
Visite des attractions touristiques: Trzęsacz – ruines de l’église du XVe siècle s’élevant au-dessus de la 

falaise, Niechorze – phare, Międzyzdroje – jetée, Avenue des Etoiles, musée de cire, Świnoujście – port, 

jetée, phare, Jeziorko Turkusowe/Petit Lac Turquois, Kamień Pomorski – tour avec la Porte de Wolin, 

cathédrale. 

Services: voyage en bus LUX, assurance-accidents, guide. 
Prix: 55,00 PLN/personne. 

3. Excursion à l’Aquarium de Stralsund sur L’Ile Rugia (6h00 – 20h00)  
Passage sur l’Ile Rugia, visite de l’Aquarium – le plus grand l’aquarium en Europe du Nord, promouvant la 

connaissance de la Mer Baltique, la Mer du Nord et l’Atlantique du nord; visite du vieux Stralsund – l’église 

de Marie la Vierge, l’Hôtel de ville, université. 

Services: voyage en bus LUX, assurance-accidents et services médicaux, billets d’entrée. 
Prix: 130,00 PLN/personne. 
Pour les groupes organisés, rendez-vous dans le lieu d’hébergement. 

 

Oferty wycieczek w języku rosyjskim 

1. Экскурсия по Колобжегу (15.00 – 18.00) 
Переезд на автобусе по курортному району в центр. Прогулка по старинному городу - ратуша, 

Памятник Тысячелетия, кафедральный собор, Площадь 18 Марта. Переезд на Соляный oстров – 

дегустация колобжегского рассольника. Посещание пристани, рыбного порта, маяка и Памятника 

Бракосочетания. 

Услуги: проезд автобусом класса ЛЮКС, опека гида. 
Цена: 15,00 РLN /чел. 

2. Продолжающаяся весь день экскурсия Колобжег – Тженсач – Нехоже – Мендзыздрое – 
Свиноуйсьце – Бирюзовое озеро – Камень Поморский – Колобжег (8.00 – 17.30) 
Посещание достопримечательностей: Тженсач – руины костёла из XV века стоящего над обрывом, 

Нехоже – маяк, Мол Мендзыздрое, Аллея звёзд, Музей восковых фигур, Свиноуйсьце – порт, мол, 

маяк, Бирюзовое озеро, Камень Поморский – башня с Волинскими воротами, кафедральный собор. 

Услуги: проезд автобусом класса ЛЮКС, страхование от несчастных случаев, опека гида. 
Цена: 55,00 РLN /чел. 

Biuro Turystyczne Kolberg  
ul. Jeżynowa 24 
78-100 Kołobrzeg 

tel. 94 503 82 29          fax. 94 503 82 30 
mobile: 893 432 298 
e-mail: biuro@kolberg.pl 

Туристическое Агентство Кольберг 
ул. Ежинова 24 
78-100 Колобжег 

тел. 94 503 82 29          факс. 94 503 82 30 
мобильный: 893 432 298 
и-мэйл: biuro@kolberg.pl 
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3. Экскурсия в Океанарий в Штральзунде на острове Рюген (6.00 – 20.00) 
Переезд на остров Рюген, экскурсия в Океанарий – самый большой в Северной Европе, 

популяризируующий знания о Балтийском море, Северном море и северной Атлантике, посещание 

Старого Города Штральзунд – церковь Девы Марии, ратуша, университет.  

Услуги: проезд автобусом класса ЛЮКС, опека экскурсовода – гида, страхование от несчастных 
случаев, входные билеты. 
Цена: 130,00 РLN /чел.  

В случае организованных групп местом сбора на экскурсии является объект, в котором живёт 
группа. 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

 ramowy program obozu tanecznego, 

 arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy turystycznej, 

 zamówienie wycieczek dla uczestników obozu tanecznego, 

 formularz zgłoszenia wypoczynku do kuratorium.  
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Arkusz kalkulacyjny kosztów imprezy turystycznej  

Lp. Świadczenie 
Liczba 

świadczeń 

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł 

Liczba osób 
Wartość brutto 

w zł 

1. Nocleg         

2. Obiad          

3. Kolacja         

4. Suchy prowiant          

5. Transport autokarowy          

6. Wynagrodzenie opiekunów         

7. Wynagrodzenie kierownika obozu         

8. 
Wynagrodzenie 
instruktora tańca 

        

9. Wynagrodzenie pielęgniarki   
  
  

  
  

  

10. Wynagrodzenie ratownika          

11. Ubezpieczenie    
  
  

    

12. Wycieczka po Kołobrzegu         

13. 

Wycieczka Kołobrzeg – Trzęsacz – 
Niechorze – Międzyzdroje – Świnoujście – 
Jeziorko Turkusowe Kamień Pomorski – 
Kołobrzeg 

        

14. Rejs statkiem         

15. 
Wycieczka do oceanarium 
w Stralsund 

        

Suma kosztów  

 Marża (8% sumy kosztów)   

 Podatek VAT (23% podatku od marży)   

 Koszt całkowity imprezy turystycznej   

Koszt jednostkowy   

 Koszt jednostkowy po zaokrągleniu w górę do pełnych złotych   
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Zamówienie wycieczek dla uczestników obozu tanecznego 
         Poznań, ………………… 

Biuro Turystyczne Bajkowa Kraina 

ul. Piaskowa 25 

60-928 Poznań 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

…………………………………………… 

Zamówienie  

 
1. Nazwa wycieczki: ............................................................................................................................................. 

Termin i czas trwania: ........................................................................................................................................... 

Liczba uczestników wraz z opiekunami i obsługą: .............................................................................................. 

Cena wycieczki na osobę: ..................................................................................................................................... 

 

2. Nazwa wycieczki: ............................................................................................................................................. 

Termin i czas trwania: ........................................................................................................................................... 

Liczba uczestników wraz z opiekunami i obsługą: ............................................................................................... 

Cena wycieczki na osobę: ..................................................................................................................................... 

 

3. Nazwa wycieczki: ............................................................................................................................................. 

Termin i czas trwania: ........................................................................................................................................... 

Liczba uczestników wraz z opiekunami i obsługą: ............................................................................................... 

Cena wycieczki na osobę: ..................................................................................................................................... 

Miejsce zbiórki przed każdą wycieczką: .............................................................................................................. 

Płatność za zamówione wycieczki nastąpi w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury przez 

zleceniobiorcę. 

           Z poważaniem 

                               ……………………………….. 
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Formularz zgłoszenia wypoczynku do kuratorium (fragment) 

 

NR ZGŁOSZENIA .................................... 
(wypełnia Kuratorium Oświaty) 

1. Organizator wypoczynku – obozu tanecznego 

imię i nazwisko/nazwa: ......................................................................................................................................... 

adres zamieszkania/adres siedziby: ...................................................................................................................... 

telefon: ............................................. e-mail: ........................................................................................................ 

REGON (jeżeli dotyczy): ........................................................................................... 

2. Czas trwania wypoczynku 

od ...................................................... do ......................................................  

3. Planowana liczba i przedział wiekowy uczestników wypoczynku 

planowana liczba uczestników: ....................................................................... 

przedział wiekowy uczestników: ..................................................................... 

4. Kierownik wypoczynku i wychowawcy (opiekunowie) 

imię i nazwisko kierownika obozu tanecznego: .................................................................................................. 

kwalifikacje kierownika; dokumenty poświadczające kwalifikacje: ................................................................... 

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

numer telefonu kontaktowego do kierownika w trakcie wypoczynku: ................................................................ 

imiona i nazwiska opiekunów (kwalifikacje, dokumenty poświadczające kwalifikacje): 

1. .......................................................................................................................................................................... 

2. .......................................................................................................................................................................... 

5. Miejsce wypoczynku (nazwa i adres obiektu) 

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

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

6. Informacja o zabezpieczeniu medycznym/opiece medycznej uczestników wypoczynku 

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

Oświadczenie organizatora 

Oświadczam, że posiadam kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych, 

wolontariuszy i kierownika wypoczynku. 

 
...........................................                                                                                  .................................................................. 
       (data, miejscowość)                                                                                             (podpis organizatora wypoczynku 
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Miejsce na obliczenia (nie podlegają ocenie) 
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