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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 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. 

Impreza turystyczna to co najmniej dwie usługi turystyczne objęte jednolitym programem i wspólną ceną, 

jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu albo usługi te trwają ponad 24 godziny lub obejmują 

A. nocleg. 

B. transport. 

C. wyżywienie. 

D. ubezpieczenie. 

Zadanie 2. 

Jeździectwo, kajakarstwo i tramping stanowią przykłady turystyki 

A. biznesowej. 

B. tranzytowej. 

C. korporacyjnej. 

D. kwalifikowanej. 

Zadanie 3. 

Turystom zainteresowanym enoturystyką należy zaproponować wycieczkę szlakiem 

A. ikon. 

B. latarni. 

C. winnic. 

D. zamków. 

Zadanie 4. 

W programie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej należy uwzględnić zwiedzanie 

A. skansenu. 

B. fortyfikacji. 

C. planetarium. 

D. sanktuarium. 

Zadanie 5. 

Turystom zainteresowanym bartnictwem należy podczas wycieczki zorganizować spotkanie z 

A. garncarzem. 

B. pszczelarzem. 

C. hodowcą owiec. 

D. producentem serów. 
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Zadanie 6. 

Przedstawiona na rysunku tablica, umieszczona w pasie drogowym, informuje o 

A. zabytku przyrody. 

B. wjeździe na przełęcz. 

C. samochodowym szlaku turystycznym. 

D. obiekcie na samochodowym szlaku turystycznym. 

Zadanie 7. 

Oblicz rzeczywistą długość trasy Łomża – Giżycko, jeżeli odległość na mapie sporządzonej w skali 

1:2 400 000 wynosi 5 cm. 

A.   12 km 

B.   24 km 

C. 120 km 

D. 240 km 

Zadanie 8. 

Którą atrakcję należy zaproponować turystom przebywającym w Pieninach? 

A. Rejs po Solinie. 

B. Spływ Dunajcem. 

C. Pieszą wycieczkę na Rysy. 

D. Wjazd kolejką na Kasprowy Wierch. 

Zadanie 9. 

Na obszarze Borów Tucholskich, Ujścia Warty i Gór Stołowych, ze względu na atrakcyjność walorów 

przyrodniczych, utworzono 

A. pomniki natury. 

B. rezerwaty natury. 

C. parki narodowe. 

D. parki tematyczne. 

Zadanie 10. 

Turysta, który chce zwiedzić Zakopane i Nowy Targ, powinien udać się na  

A. Mazury. 

B. Podhale. 

C. Kaszuby. 

D. Pomorze. 
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Zadanie 11. 

W programie szkoleniowej wycieczki objazdowej po Wielkopolsce, zorganizowanej dla studentów 

architektury, należy uwzględnić 

A. Pałac w Pszczynie i szumy na Tanwi. 

B. Ratusz w Poznaniu i zamek w Kórniku. 

C. Wawel w Krakowie i Wodospad Kamieńczyka. 

D. Zamek krzyżacki w Malborku i tężnie w Ciechocinku. 

Zadanie 12. 

Podczas konferencji, pomiędzy poszczególnymi sesjami, należy zapewnić uczestnikom 

A. usługi SPA. 

B. przegląd prasy. 

C. przerwy kawowe. 

D. spotkania warsztatowe. 

Zadanie 13. 

Podczas wycieczek szlakami górskimi w Bieszczadach biuro podróży skorzysta z usług przewodnika 

A. terenowego. 

B. sudeckiego. 

C. beskidzkiego. 

D. tatrzańskiego. 

Zadanie 14. 

Oblicz koszt zakwaterowania 6 osób w terminie od 26 do 28 maja 2018 r. w gospodarstwie agroturystycznym 

wiedząc, że goście nocować będą w pokojach 2-osobowych. 

A. 480,00 zł 

B. 540,00 zł 

C. 720,00 zł 

D. 810,00 zł 

Zadanie 15. 

Oblicz całkowity koszt wycieczki dla 20 turystów oraz pilota przy założeniu, że koszt jednostkowy wynosi 

320,00 zł.  

A. 6 080,00 zł 

B. 6 400,00 zł 

C. 6 720,00 zł 

D. 7 040,00 zł 

Zadanie 16. 

Jednym ze składników ceny imprezy turystycznej jest podatek VAT, który należy obliczyć od 

A. marży biura podróży. 

B. sumy marży i kosztów. 

C. sumy kosztów świadczeń. 

D. stałych kosztów świadczeń. 

Cena w zł/pokój/doba 
Rodzaj pokoju  

lipiec i sierpień 2018 r. pozostałe miesiące 2018 r. 

2-osobowy 90,00 80,00 

3-osobowy 120,00 100,00 
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Zadanie 17. 

Które informacje powinny być zawarte w wysłanym do gospodarstwa agroturystycznego zamówieniu usług 

noclegowych? 

A. Wiek gości i liczba dzieci. 

B. Liczba gości i godzina przyjazdu. 

C. Płeć gości i adres ich zamieszkania. 

D. Zainteresowania gości i miejsce ich pracy. 

Zadanie 18. 

Zamawiając usługi noclegowe dla uczestników imprezy turystycznej, należy podać 

A. strukturę grupy. 

B. status majątkowy gości. 

C. ofertę imprez fakultatywnych. 

D. program imprezy turystycznej. 

Zadanie 19. 

Przedstawione logo może być wykorzystywane za zgodą Polskiej Organizacji Turystycznej wyłącznie 

w celach  

A. promowania polskiej turystyki. 

B. wskazywania drogi podróżnym. 

C. udzielania zniżek turystycznych. 

D. znakowania szlaków turystycznych. 

Zadanie 20. 

Właściciel gospodarstwa agroturystycznego wprowadzając opust 15% na usługi noclegowe dla stałych gości, 

zastosował rabat 

A. ilościowy. 

B. usługowy. 

C. jakościowy. 

D. lojalnościowy. 

Zadanie 21. 

Umowa agencyjna reguluje warunki współpracy pomiędzy 

A. usługodawcą a pośrednikiem turystycznym. 

B. organizatorem turystyki a agentem turystycznym. 

C. agentem turystycznym a pośrednikiem turystycznym. 

D. pośrednikiem turystycznym a organizatorem turystyki. 
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Zadanie 22. 

Na ile dni przed wyjazdem biuro podróży nie może podwyższyć ceny imprezy turystycznej ustalonej 

w umowie z klientem? 

A.   5 

B.   7 

C. 10 

D. 20 

Zadanie 23. 

Oferując turystom transport tanimi liniami lotniczymi należy nawiązać współpracę z 

A. SAS 

B. Wizz Air 

C. PLL LOT 

D. Lufthansa 

Zadanie 24. 

Biuro podróży najczęściej współpracuje z pilotem wycieczek na podstawie umowy 

A. najmu. 

B. o pracę. 

C. o dzieło. 

D. zlecenia. 

Zadanie 25. 

Wskaż walory turystyczne, które należy uwzględnić podczas udzielania informacji o Warszawie. 

A. Żuraw i Dwór Artusa. 

B. Sukiennice i Katedra na Wawelu. 

C. Hala Stulecia i Panorama Racławicka. 

D. Pałac Łazienkowski i Zamek Królewski. 

Zadanie 26.  

Zamieszczony znak drogowy informuje turystę, że na trasie znajduje się 

A. hotel.  

B. obozowisko. 

C. pole biwakowe.  

D. schronisko młodzieżowe. 

Strona 6 z 9
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 27. 

Wskaż promocyjną cenę 1-tygodniowego pobytu dla 1 osoby w gospodarstwie agroturystycznym na 

przełomie lipca i sierpnia w pokoju 2-osobowym. 

A. 520,00 zł 

B. 580,00 zł 

C. 660,00 zł 

D. 720,00 zł 

Zadanie 28.  

Przykładem dziedzictwa kulturowego Warmii są gotyckie kościoły wzniesione z 

A. cegły. 

B. granitu. 

C. drewna. 

D. piaskowca. 

Zadanie 29. 

Grupa turystyczna odwiedzając Pobiedziska, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, 

Inowrocław i Poznań, poznała walory na szlaku 

A. Papieskim. 

B. Piastowskim. 

C. Grunwaldzkim. 

D. Kopernikowskim. 

Zadanie 30. 

Grupa młodzieży pokonując podczas obozu wędrownego trasę z Ustronia w Beskidzie Śląskim do 

Wołosatego w Bieszczadach, poznała walory 

A. Szlaku Orlich Gniazd. 

B. Szlaku Warowni Jurajskich. 

C. Głównego Szlaku Sudeckiego. 

D. Głównego Szlaku Beskidzkiego. 

Zadanie 31. 

Paszport jest dokumentem, który potwierdza tożsamość oraz 

A. zwalnia na granicy z kontroli celnej. 

B. upoważnia do przekroczenia granicy. 

C. umożliwia stały pobyt na terytorium innego kraju. 

D. zezwala na bezterminowy pobyt tylko w sąsiednim kraju. 

Cennik – pobyty w gospodarstwie agroturystycznym  
(cena dla 1 osoby w pokoju 2-osobowym w zł) 

Cena katalogowa Cena promocyjna Data 
przyjazdu  1 tydzień 2 tydzień 1 tydzień 2 tydzień 

22.07 570,00 900,00 500,00 700,00 

29.07 580,00 1 000,00 520,00 900,00 

5.08 580,00 1 000,00 520,00 900,00 

Dopłata za pobyt 1 osoby w pokoju 2-osobowym 140,00 220,00 
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Zadanie 32. 

Voucher jest dokumentem rozliczeniowym, który 

A. stanowi rachunek dla klienta. 

B. potwierdza ubezpieczenie grupy. 

C. umożliwia podróżnym przekroczenie granicy. 

D. upoważnia klienta do skorzystania ze świadczeń. 

Zadanie 33.  

W sytuacjach potencjalnego zagrożenia terrorystycznego na obszarze określonej destynacji turystycznej 

należy monitorować na bieżąco wytyczne aktualizowane przez Ministerstwo 

A. Sportu i Turystyki. 

B. Edukacji Narodowej. 

C. Spraw Zagranicznych. 

D. Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Zadanie 34.  

Który dokument należy wystawić, jeżeli na fakturze pojawiła się błędna stawka podatku VAT? 

A. Duplikat faktury. 

B. Fakturę pro forma. 

C. Fakturę korygującą. 

D. Notę obciążeniową. 

Zadanie 35. 

Oblicz kwotę, którą należy wpisać w wierszu Razem w zamieszczonym fragmencie faktury – procedura 

marży dla biur podróży? 

A.    330,00 zł 

B.    811,80 zł 

C. 6 600,00 zł 

D. 8 118,00 zł 

Zadanie 36. 

Którą stawką podatku VAT objęty jest krajowy transport autokarowy? 

A.   5% 

B.   7% 

C.   8% 

D. 23% 

Nazwa J.m. Liczba 
Cena 

jednostkowa 
w zł 

Wartość brutto 
w zł 

Organizacja spływu kajakowego 
Krutynią dla Akademii Wychowania 
Fizycznego w Krakowie w terminie  
8–11.06.2018 r. 

osoba 20 330,00   

Razem 
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Zadanie 37. 

Zestawienie kosztów jest dokumentem sporządzanym podczas organizacji imprezy turystycznej na etapie jej 

A. przygotowania. 

B. rozliczenia. 

C. sprzedaży. 

D. realizacji. 

Zadanie 38. 

Oblicz wartość marży i podatku VAT biura podróży, jeżeli koszty organizacji wycieczki krajowej wyniosły 

4 235,00 zł, a wpływy wyniosły 5 000,00 zł. 

A. 575,00 zł 

B. 675,00 zł 

C. 765,00 zł 

D. 775,00 zł 

Zadanie 39.  

Ile wynosi wykazana na fakturze wartość netto usługi przewodnika turystycznego, jeżeli wartość brutto to 

800,00 zł. 

A. 616,00 zł 

B. 650,41 zł 

C. 757,68 zł 

D. 984,00 zł 

Zadanie 40. 

Oblicz wartość brutto wyżywienia w restauracji, jeżeli jego wartość netto wynosi 870,37 zł. 

A.    800,74 zł 

B.    940,00 zł 

C. 1 046,00 zł 

D. 1 070,56 zł 
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