
Próbny test sprawdzający  

Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa 

 

Zadanie1. 

Projektując część ogrodową gospodarstwa agroturystycznego, jego właściciel nie uwzględni 

A. sadu. 

B. stodoły. 

C. kompostownika. 

D. ogródka warzywnego. 

 

Zadanie 2. 

Sypialnie domowników w gospodarstwie agroturystycznym powinny być 

A. usytuowane tylko na parterze. 

B. urządzone pomiędzy pokojami gości. 

C. zlokalizowane w odrębnym budynku. 

D. oddzielone od strefy ogólnodostępnej. 

 

Zadanie 3.  
Które formy wypoczynku należy zaproponować gościom mazurskiego gospodarstwa 

agroturystycznego preferującym wypoczynek na wodzie?  

A. Żeglarstwo i wędkarstwo.  

B. Plażowanie i grzybobranie.  

C. Marsze na orientację i kąpiele.  

D. Nordic walking i jazdę na rolkach.  

 

Zadanie 4.  
Oblicz stopień wykorzystania miejsc noclegowych w czerwcu, jeżeli w gospodarstwie 

agroturystycznym posiadającym 13 miejsc noclegowych w tym miesiącu sprzedano 156 

miejsc.  

A. 35%  

B. 40%  

C. 50%  

D. 55%  

 

Zadanie 5.  
Właścicielka gospodarstwa agroturystycznego, która prowadzi hodowlę kotów rasy Ragdoll 

zaproponuje gościom w ofercie pobytu  

A. onoterapię.  

B. hipoterapię.  

C. dogoterapię.  

D. felinoterapię.  

 

Zadanie 6.  
Właściciele gospodarstwa agroturystycznego chcąc wzbogacić, zgodnie z potrzebami gości, 

ofertę pobytu o aromaterapię powinni  

A. zwiększyć uprawę ziół.  

B. zakupić ptactwo ozdobne.  

C. przygotować zajęcia z końmi.  



D. przeszkolić psy terapeutyczne.  

 

Zadanie 7.  
Przyzagrodowym polom namiotowym zgodnie z przepisami kategoryzacyjnymi PFTW „GG” 

można przyznać jedynie kategorię  

A. I.  

B. III.  

C. komfort.  

D. standard.  

 

Zadanie 8.  
System kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej klasyfikuje obiekty do kategorii 

Wypoczynek u rolnika oraz  

A. Wypoczynek na wsi.  

B. Wypoczynek przy lesie.  

C. Wypoczynek w plenerze.  

D. Wypoczynek nad jeziorem.  

 

Zadanie 9.  
Która informacja w prawidłowy sposób określa 

czas trwania doby hotelowej?  

 

A.  

 

 

 

Czas trwania doby hotelowej określa odpowiednia 

ustawa.  

 

B.  Doba hotelowa trwa od północy jednego dnia do 

północy następnego dnia.  

 

C.  Doba hotelowa zawsze trwa równo 24 godziny, 

od południa jednego dnia do południa dnia 

następnego. 

  

D.  Czas trwania doby hotelowej ustala obiekt 

noclegowy, może ona zaczynać i kończyć się o 

różnych porach.  

 

 

Zadanie 10.  
Ile wynosi stopień wykorzystania miejsc noclegowych w gospodarstwie agroturystycznym, 

które posiada 20 miejsc, jeżeli sprzedaż w czerwcu wynosiła 300 miejsc?  

A. 80%  

B. 60%  

C. 50%  

D. 25%  

 

 



Zadanie 11.  
Ile posiłków dziennie otrzymają goście, jeżeli skorzystali w gospodarstwie agroturystycznym 

z oferty BB?  

A. 0  

B. 1  

C. 2  

D. 3  

 

 

Zadanie 12.  
Które narzędzie promocji zastosowano, organizując dla dziennikarzy pobyt studyjny w 

gospodarstwie agroturystycznym?  

A.Public relations. 

B.Sprzedaż osobistą. 

C.Promocję sprzedaży. 

D.Marketing bezpośredni  

 

 

Zadanie 13.  
W którym obiekcie przenocuje turysta wędrujący czerwonym szlakiem ze Szrenicy na 

Śnieżkę?  

A.W hotelu. 

B.W hostelu. 

C.W schronisku. 

D.W pensjonacie. 

 

Zadanie 14.  
Którą stawkę podatku VAT należy uwzględnić na fakturze za usługi noclegowe w 

pensjonacie?  

A. 5%  

B. 7%  

C. 8%  

D. 23%  

 

 

Zadanie 15.  
Oblicz kwotę zaliczki za noclegi z wyżywieniem, jeżeli jej wysokość wynosi 30%, a cała 

należność za świadczenia to 16 200,00 zł.  

A.4 860,00 zł 

B.5 720,00 zł 

C.8 460,00 zł 

D.9 360,00 zł 

 

Zadanie 16.  
Oblicz kwotę, którą należy dopłacić za pobyt w ośrodku kolonijnym, jeżeli zapłacono 

zaliczkę, która wynosiła 35%, a cała należność to 21 500,00 zł.  



A.6 450,00 zł 

B.7 525,00 zł 

C.13 975,00 zł 

D.15 050,00 zł 

 

 

Zadanie 17.  
Taryfę hotelową gwarantującą realizację usługi noclegowej i dwóch posiłków dziennie 

oznacza się  

A. BB  

B. FB  

C. HB  

D. OB  

 

 

Zadanie 18.  
W którym dokumencie można sprawdzić czas trwania doby hotelowej w obiekcie?  

A. W ustawie o usługach turystycznych.  

B. W regulaminie gospodarstwa agroturystycznego.  

C. W rozporządzeniu w sprawie obiektów hotelarskich.  

D. W regulaminie kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej.  

 

 
Zadanie 19.  
Minimalne wymagania dla obiektów świadczących usługi noclegowe określone są w  

A. ustawie o usługach turystycznych.  

B. ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.  

C. strategii normalizacji i jakości w hotelarstwie i turystyce opracowanej przez Polską Izbę 

Hotelarstwa.  

D. rozporządzeniu w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie.  

 

Zadanie 20. 

 
Przedstawione na rysunku wyposażenie wybrano dla gości do pokoju  
A. twin.  

B. triple.  

C. single.  

D. double.  

 

 

 

 

 


