
Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzeda  us ug turystycznych 
Oznaczenie kwalifikacji: T.14 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 stron i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PRAKTYCZNA 

T.14-01-14.05 
Czas trwania egzaminu:150 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Korzystaj c z zamówienia na us ugi turystyczne, wiadomo ci e-mail w j zyku obcym oraz informacji  
o Gi ycku i okolicach sporz d : 

− ofert  jednodniowej wycieczki po okolicach Gi ycka dla 30-osobowej grupy seniorów z Niemiec, 
− has o reklamowe atrakcji turystycznej Wilczego Sza ca,  
− rozliczenie imprezy turystycznej, 
− faktur -procedura mar y dla biur podró y.  

Potrzebne druki do sporz dzenia dokumentów znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym. 

Zamówienie na us ugi turystyczne 

Essen, 09.06.2014 r. 
Biuro Podró y FRATER 
Alfredstrasse 21/2 
234567 Essen 
Niemcy 

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej 
ul. Wyzwolenia 2 
11–500 Gi ycko 
Polska 

Zamówienie 

W nawi zaniu do naszej wieloletniej wspó pracy oraz wcze niejszych uzgodnie  dotycz cych imprezy  
w cenie 110,00 z /os, prosimy o przygotowanie oferty jednodniowej wycieczki obejmuj cej poznanie 
zabytków architektury militarnej, p atnerstwa (bia a bro , zbroje) oraz gotyckich zamków dla 30-osobowej 
grupy seniorów powy ej 60-roku ycia. 

Prosimy o uwzgl dnienie zainteresowa  uczestników lecz prosimy nie uwzgl dnia  w programie 
wycieczki wizyty w Mr gowie. 

Wycieczk  prosimy zaplanowa  na dzie  12.07.2014 r. (sobota), wraz z zapewnieniem us ug 
przewodników turystycznych w j zyku niemieckim. Prosimy, aby w dniu wycieczki grupa wyjecha a  
z hotelu po niadaniu oko o godz. 900 i wróci a do hotelu na obiadokolacj  o godz. 1900–1930. Grupa 
przyjedzie pod opiek  pilota.  

Informujemy, e p atno  uregulujemy przed przyjazdem grupy, po otrzymaniu od Pa stwa faktury, któr  
prosz  wystawi  na dzie  1.07.2014 r.  

cz c wyrazy szacunku, oczekujemy na szybkie przys anie oferty. 

Dyrektor Biura 
Wilhelm Bass 
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Wiadomo  e-mail – j zyk angielski 
From: frater@qmail.com  
To: centrum.promocja@interia.pl  
Subject: An order for tourist services  
 
Dear Sir/Madam,  
In reference to the order for tourist services from 09.06.2014 which you have received from our office,  
I would like to inform you that group will be coming to Gi ycko on their own coach on 11.07.2014 
(Friday) in the evening hours. They will be accommodated at the Aquarius hotel, where food is also 
provided for them. 

Yours faithfully,  
William Bass 

Wiadomo  e-mail – j zyk francuski 
De: frater@qmail.com 
À: centrum.promocja@interia.pl 
Sujet: Commande des services touristiques 
 
Monsieur, 
Suite à la commande des services touristiques du 09.06.2014 que vous avez reçu de notre bureau, je vous 
informe que la groupe viendra à Gi ycko en son propre autocar le 11.07.2014 (vendredi), dans la soirée.  
Ils seront hébérgés à l’hôtel Wodnik où ils vont aussi prendre des repas. 

Amicalement, 
Wilhelm Bass 

Wiadomo  e-mail – j zyk niemiecki 
von: frater@qmail.com 
an: centrum.promocja@interia.pl 
Betreff: Bestellung der Tourismusdienstleistungen 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
in Bezug auf Ihre Bestellung der Tourismusdienstleistungen vom 09.06.2014, die Sie von unserem Büro 
erhalten haben, teile ich mit, dass in Gi ycko Gruppe mit eigenen Reisebuss am 11.07.2014 (Freitag) in den 
Abendstunden ankommt. Sie wird im Hotel Wodnik untergebracht, wo sie auch Verpflegung gesichert 
bekommt. 

Mit freundlichen Grüßen 
Wilhelm Bass 

Wiadomo  e-mail – j zyk rosyjski 
: frater@qmail.com 

: centrum.promocja@interia.pl 
:      

 
,  

        09.06.2014 .,      
,  ,    a e    11.07.2014 ( )  

  .     ,      .  

 , 
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Informacje o Gi ycku i okolicach 

Schematyczny graf odleg o ci okolic Gi ycka 

Gi ycko 
Twierdza Boyen – twierdza w kszta cie gwiazdy stanowi ca w przesz o ci wa ny obiekt strategiczny. 
Po o ona w zachodniej cz ci Gi ycka, na w skim przesmyku pomi dzy dwoma du ymi jeziorami 
mazurskimi – Kisajno i Niegocin. Zbudowana w latach 1844-1856 z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV. 

Czas zwiedzania od 3 do 4 godzin (codziennie od godz. 900 do 1700). 

Ryn 
Najwa niejsz  atrakcj  miasta jest odrestaurowany Zamek Krzy acki. Na zamku, w Zbrojowni 
organizowane s  pokazy wyrobu zbroi, mieczy, toporów i innej bia ej broni u ywanej przez rycerzy  
w redniowieczu.  

Normalne 25,00 z /os 

Ulgowe 18,00 z /os (m odzie , studenci, emeryci powy ej 60-roku ycia) 
Pilot – bilet bezp atny 

Przewodnik turystyczny w j zyku niemieckim: 200 z /grupa  

Ceny biletów  

Zwiedzanie Zamku – 1 godz. wst p wolny 

Przewodnik turystyczny po Zamku w j. niemieckim 100,00 z /grupa 

Zbrojownia – pokaz wyrobu bia ej broni i zbroi (codziennie o godz. 1600) – 2 godz. 30,00 z /os 

Pilot – atrakcje w Rynie bilet bezp atny 

Cennik atrakcji w Rynie 
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Mr gowo 
Miasto s yn ce z festiwalu muzycznego Piknik Country, oraz z Mrongoville – odwzorowania 
„westernowego” miasteczka z Dzikiego Zachodu. 

Gier o  
Wilczy Szaniec – po o ona w lesie gier oskim ruina g ównej kwatery Hitlera. Miejsce nieudanego zamachu 
na jego ycie.  

Miko ajki 
Miko ajki pretenduj  obecnie do miana eglarskiej stolicy Polski. Przyci gaj  do siebie przede wszystkim 
amatorów eglarstwa i sportów wodnych. Du  popularno ci  ciesz  si  przeloty balonami nad jeziorami 
mazurskimi. 

Czas przenzaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
− oferta jednodniowej wycieczki po okolicach Gi ycka dla 30-osobowej grupy seniorów z Niemiec, 
− has o reklamowe atrakcji turystycznej Wilczego Sza ca, 
− rozliczenie imprezy turystycznej, 
− faktura-procedura mar y dla biur podró y. 

Zwiedzanie miasteczka „Mrongoville” 
Czas trwania: 1 godz. 15,00 z /os 

Inscenizacja „ Dziki Zachód” – pokaz godz.1400 
Czas trwania: 1 godz. 50,00 z /os 

Muzeum Miejskie w Ratuszu bilety normalne: 10,00 z /os 
bilety ulgowe: 5,00 z /os 

Pilot – atrakcje w Mr gowie bilet bezp atny 

Cennik atrakcji w Mr gowie  

Szlak bunkrów – przej cie 2 godz. 20,00 z /os 

Inscenizacja „ Zamach” – pokaz godz.2000  
Czas trwania: 2 godz. 50,00 z /os 

Przewodnik turystyczny w j. niemieckim 200,00 z /grupa 

Pilot – atrakcje w Gier o y bilet bezp atny 

Cennik zwiedzania w Gier o y  

Lot balonem (max. 12 osób, w wieku od 20 do 60 lat w koszu)  
– loty organizowane s  od godz. 1630 
Czas trwania: 2 godz. 

500,00 z  za lot 1 balonem 

Osada warmi ska  wst p wolny 

Pilot – atrakcje w Miko ajkach bilet bezp atny 

Cennik atrakcji w Miko ajkach  
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Oferta jednodniowej wycieczki po okolicach Gi ycka dla 30-osobowej grupy seniorów z Niemiec 
ORGANIZATOR: 

TERMIN: 

ZAKWATEROWANIE: 

WY YWIENIE: 

TRANSPORT: 

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI: 

KOSZT jednodniowej wycieczki: 

CENA OBEJMUJE: bilety wst pu, us ug  przewodników.  

Zakwaterowanie, wy ywienie, transport, ubezpieczenie, opieka pilota w zakresie Biura Podró y FRATER.  
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Has o reklamowe atrakcji turystycznej Wilczego Sza ca 

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

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

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

Rozliczenie imprezy turystycznej 

Rodzaj wiadczenia Warto  oblicze  Koszt ca kowity wiadczenia 

   

   

   

   

   

   

   

Koszt wiadcze  ogó em 
 
  

 

Cena na 1 uczestnika  110,00 z  

Przychód ogó em   

Kwota mar y 
(Przychód ogó em – koszt wiadcze  ogó em): 123 %   

 Kwota podatku VAT  
(23% od mar y)  
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