
   
 

Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 
Oznaczenie kwalifikacji: TG.09 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

  Czas trwania egzaminu: 150 minut.                           TG.09-01-22.01-SG 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 

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 11 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 2020

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 
2017 
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Zadanie egzaminacyjne 
 
Korzystając z informacji o gospodarstwie agroturystycznym, dodatkowych atrakcjach gospodarstwa oraz 
rezerwacji pobytu, sporządź: 

‒ grafik pokoi z uwzględnieniem rezerwacji dla grupy, 
‒ przykładowe jednodniowe menu wegetariańskie, 
‒ kalkulację kosztów trzydniowego pobytu grupy, 
‒ potwierdzenie zamówienia pobytu grupy, 
‒ dobór roślin miododajnych do uprawy w gospodarstwie, 
‒ dobór narzędzi do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych kopyt u koni. 

 
Druki potrzebne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 
 
Gospodarstwo Agroturystyczne Podkowa położone jest w miejscowości Czernin, nieopodal Sztumu. 
Właściciele, Alicja i Adam Krawczyk, przyjmują agrowczasowiczów i prowadzą hodowlę zachowawczą koni 
zimnokrwistych w typie sztumskim oraz kóz mlecznych. W żywieniu zwierząt gospodarskich wykorzystują 
rośliny paszowe pochodzące z własnej uprawy. Prowadzą też sad owocowy, a w przydomowym ogródku 
uprawiają warzywa. Pan Adam zajmuje się hodowlą pszczół. Prowadzi pasiekę składającą się z 5 rodzin 
pszczelich. Pozyskiwany miód można zakupić bezpośrednio w gospodarstwie. W najbliższej przyszłości 
chciałby zwiększyć produkcję miodu w oparciu o rośliny miododajne uprawiane w gospodarstwie. 

 
Zamówienie pobytu 

Lublin,10.01.2022 r. 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 
Wydział Turystyki i Rekreacji 
ul. Akademicka 13 
20-950 Lublin 

Gospodarstwo Agroturystyczne Podkowa 
Czernin  
ul. Akacjowa 11 
82-400 Sztum 

 
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej proszę o przygotowanie 3-dniowego pobytu naukowo-

integracyjnego w terminie od 20.04 do 22.04.2022 r. dla grupy ze Studenckiego Koła Globtroter przy 
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 
W skład grupy wchodzi 15 studentów (6 kobiet, 9 mężczyzn) oraz jeden opiekun. Celem pobytu jest poznanie 
obyczajów, tradycji i historii terenów zarządzanych niegdyś przez Zakon Krzyżacki.  
W związku z tym zamawiam: 
a) noclegi w pokojach z łazienkami: 

 dwuosobowych dla kobiet, 

 trzyosobowych dla mężczyzn, 

 jednoosobowym dla opiekuna grupy. 
b) wyżywienie (w tym posiłki wegetariańskie dla 2 osób): 

 20.04 (pierwszy dzień) – obiad, kolacja przy grillu, 

 21.04 (drugi dzień) – śniadanie, obiad, kolacja, 

 22.04 (trzeci dzień) – śniadanie regionalne, obiad. 
Dodatkowo zamawiam: 

 20.04 po obiedzie połów ryb na jeziorze Dąbrówka dla 9 osób oraz wypożyczenie rowerów dla                        
7 osób (w tym dla opiekuna) na 4-godzinną przejażdżkę po okolicy,  

 21.04 po śniadaniu salę na 3-godzinne warsztaty naukowe (stoły, krzesła, dla 17 osób), 

 22.04 po śniadaniu przejażdżkę bryczką do Sztumu i powrót po zwiedzaniu zamku krzyżackiego, 

 do dyspozycji przez cały czas pobytu boisko do piłki siatkowej. 
Przyjazd własnym środkiem transportu planujemy 20.04.2022 r. ok. godz. 13:00. 
Proszę o przesłanie potwierdzenia rezerwacji z podaniem kosztu pobytu od obiadu 20.04. do obiadu 
22.04.2022 r.  
Zapłaty dokonam przelewem na podany numer konta bankowego w ciągu 14 dni od otrzymania faktury.  

Opiekun Studenckiego Koła Globtroter 
dr hab. Jan Kowalski 
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Informacje o gospodarstwie agroturystycznym 

Gospodarstwo Agroturystyczne Podkowa 
Czernin 

tel. 538 457 808 
e-mail: podkowa@wp.pl 

ul. Akacjowa 11  NIP: 144-844-33-11 

82-400 Sztum nr konta bankowego:  
PB 15 8441 0000 1001 2882 5533 0444 

 
Gospodarstwo Agroturystyczne Podkowa dysponuje 19 miejscami noclegowymi w 9 pokojach: 
— parter: 1 pokój 3-osobowy oraz 1 pokój 1-osobowy, 
— I piętro: 1 pokój 3-osobowy oraz 4 pokoje 2-osobowe, 
— II piętro: 1 pokój 3-osobowy oraz 1 pokój 1-osobowy. 

 

Cennik usług noclegowych [zł/ doba/pokój] 

Pokój 01.05 - 30.09 01.10 - 30.04 

1-osobowy 60,00 50,00 

2-osobowy 100,00 80,00 

3-osobowy 150,00 120,00 

Do dyspozycji gości sala spotkań dla 20 osób – bezpłatnie. 

Cennik usług żywieniowych 

Rodzaj posiłku Cena [zł/os.]* Godziny 

Śniadanie 15,00 
8:30 – 9:00 

Śniadanie regionalne 20,00 

Obiad 25,00 14:00 – 15:00 

Kolacja/kolacja przy grillu (ryby, kiełbaski, 
warzywa) 

15,00 19:00 – 20:00 

Podane ceny wszystkich posiłków dotyczą także dań wegetariańskich. 

 
*Wszystkie podane ceny są cenami brutto. 

 
Dodatkowe atrakcje w Gospodarstwie Agroturystycznym Podkowa 

Gospodarze zapewniają gościom gospodarstwa: 

 połów ryb na jeziorze Dąbrówka – dla 9-osobowej grupy łącznie 100,00 zł za 4 godziny, 

 przejażdżka zaprzęgiem koni sztumskich do pobliskiego zamku krzyżackiego w Sztumie – dojazd 
i powrót łącznie 20,00 zł/os., 

 wypożyczenie rowerów w gospodarstwie 20,00 zł/os. łącznie za 4 godziny, 

 boisko do piłki siatkowej, parking, leżaki – bezpłatnie. 
 
Wszystkie atrakcje w gospodarstwie bezpłatnie dla opiekunów grup. 
Opiekunowie grup – zakwaterowanie i posiłki opłacane według cennika usług w gospodarstwie. 
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Propozycje potraw do sporządzenia przykładowego menu  

Śniadanie płatki śniadaniowe z mlekiem, makaronowa zapiekanka wegetariańska, pasztet drobiowy 
na ciepło, pieczona cukinia, wędliny, twarożek ze szczypiorkiem, pomidory, dżem, masło, 
pieczywo. 

Obiad Zupy: rosół, krem z porów, krupnik, krem z borowików z grzankami, owocowa  
Dania główne: 

1. kotlet schabowy, ziemniaki, mizeria ze śmietaną. 
2. pierogi ze szpinakiem i fetą, tarta marchew z jabłkiem. 
3. pomidorowe risotto z mielonym mięsem i warzywami. 
4. warzywna zapiekanka z pieczarkami, puree z kalafiora, sałata. 
5. makaron z brokułami i cukinią zapiekany w serowym sosie. 
6. zrazy zawijane w sosie grzybowym, kasza gryczana, buraczki. 

Kolacja placki z cukinii, fasolka po bretońsku z boczkiem, pierogi z jagodami, pierogi z mięsem, 
sałatka jarzynowa, ser z mleka koziego, sałatka z pomidorów, ogórki, masło, pieczywo. 

 
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów: 

— grafik pokoi z uwzględnieniem rezerwacji dla grupy, 

— dobór potraw do jednodniowego menu wegetariańskiego, 
— kalkulacja kosztów pobytu grupy, 

— potwierdzenie zamówienia pobytu grupy, 

— dobór roślin miododajnych do uprawy w gospodarstwie, 

— dobór narzędzi do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych kopyt u koni. 
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Grafik pokoi z uwzględnieniem rezerwacji dla grupy 
Zgodnie z rezerwacją przesłaną do Gospodarstwa Agroturystycznego Podkowa, w odpowiednią rubrykę 
należy wpisać literę R oznaczającą rezerwację pobytu grupy w pokojach. 

 
Kwiecień 2022 r. (fragment) 

Legenda: X — zajęty  
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Dobór potraw do jednodniowego menu wegetariańskiego 

Korzystając z Propozycji potraw do sporządzenia przykładowego menu, do tabelek należy wpisać wykonane 

potrawy wegetariańskie. 

Śniadanie (4 potrawy) 

Potrawy 

wegetariańskie  

na śniadanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiad 

 Zupa (2 zupy) Danie główne (4 dania) 

Potrawy 

wegetariańskie  

na obiad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolacja (4 potrawy) 

Potrawy 

wegetariańskie  

na kolację 
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Kalkulacja kosztów pobytu grupy 

Lp. Świadczenie J.m. 

Liczba 

świadczeń 
(liczba pokojów  

x liczba noclegów) 

Cena 

jednostkowa 

[zł] 

Wartość 

świadczenia 

brutto [zł] 

1. 
Nocleg w pokoju  

1-osobowym 
doba/pokój    

2. 
Nocleg w pokoju  

2-osobowym 
doba/pokój    

3. 
Nocleg w pokoju  

3-osobowym 
doba/pokój    

 
Liczba 

świadczeń 

Cena 

jednostkowa 

[zł] 
Liczba osób 

Wartość 

świadczenia 

brutto [zł] 

4. Śniadanie     

5. Śniadanie regionalne     

6. Obiad     

7. 
Kolacja/kolacja przy 

grillu 
    

8. 

Łowienie ryb  

na jeziorze Dąbrówka  

(dla grupy 9-osobowej) 

  –  

9. 
Wypożyczenie rowerów 

(na 4 godziny) 
    

10. 
Przejażdżka do zamku  

w Sztumie 
    

Całkowity koszt świadczeń brutto [zł]  
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Potwierdzenie zamówienia pobytu grupy  

Obiekt noclegowy 

(nazwa, adres) 

 

 

 

 

Zamawiający 

(imię i nazwisko, nazwa 

instytucji, adres) 

 

Liczba osób 

Razem …….… osób, 

w tym ……… studentów  (…….. kobiet, ……. mężczyzn)  

oraz ….... opiekun 

Noclegi 

Liczba i termin 

noclegów 
……… noclegi, w terminie od ….… ..do …….. 

Rodzaj 

i liczba pokoi 

Pokój 1-osobowy: (liczba) .……….. 

Pokój 2-osobowy: (liczba) .……….. 

Pokój 3 osobowy: (liczba) .………..  

Wyżywienie 

 

Rodzaj posiłku data liczba osób 

śniadanie   

śniadanie regionalne   

obiad 

  

  

  

kolacja   

kolacja przy grillu   

Zamówione atrakcje 

i udogodnienia dla grupy 

 

 

 

 

 

 

Łączny koszt pobytu grupy 

(zgodnie z kalkulacją) 

………………… zł, słownie: ……..…………………………………... 

…………………………………………………………………………. 

Podpis właściciela  

Gospodarstwa Agroturystycznego Podkowa ………………………………………..…………. 
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Dobór roślin miododajnych do uprawy w gospodarstwie 

Propozycje roślin do wprowadzenia do uprawy w gospodarstwie: 

rzepak, pszenica ozima, nostrzyk biały, facelia błękitna, wiechlina łąkowa, wrzos pospolity, kukurydza, 
konopie, gryka zwyczajna, owies siewny, malina zwyczajna. 
 

Spośród wymienionych roślin należy wybrać i wpisać do tabelki 7 roślin miododajnych.  

Rośliny miododajne 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
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Dobór narzędzi do wykonania zabiegów pielęgnacyjnych kopyt u koni 

Należy napisać TAK obok narzędzi używanych podczas zabiegów pielęgnacyjnych kopyt u koni, natomiast 

NIE obok pozostałych narzędzi. 

Narzędzia TAK/NIE 

Nóż do kopyt 

 

 

Czochradło 

 

 

Szczypce do 

podkowiaków 

 

 

Kopystka 

 

 

Zgrzebło 

okrągłe 

 

 

Szczotka do 

grzywy 
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Dziegieć  

 

 

Pumeks do 

koni 
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