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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 11 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

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2012 
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Zadanie 1.  

Ubocznym produktem powstającym podczas wytwarzania cukru z buraków cukrowych jest 

A. gluten. 

B. melasa. 

C. skrobia. 

D. makuch. 

Zadanie 2.  

Której przyprawy z przydomowego ogródka powinna użyć gospodyni, sporządzając dla gości sałatkę 

caprese? 

 

Zadanie 3.  

Do warzyw korzeniowych należą 

A. sałata i kalafior.  

B. marchew i dynia.  

C. pomidor i oberżyna.  

D. pasternak i burak ćwikłowy.  

  

A. B. 

  

C. D. 
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Zadanie 4.  

 

Na rysunku przedstawiono sposób przeprowadzania zabiegu napowietrzania trawnika, zwany 

A. piaskowaniem. 

B. wertykulacją.  

C. wałowaniem. 

D. aeracją. 

Zadanie 5.  

Bielenie roślin to zabieg polegający na  

A. odcięciu dostępu światła do rośliny.  

B. obcięciu wierzchołka pędu.  

C. usunięciu części roślin.  

D. dosadzeniu roślin.  

Zadanie 6.  

Która z wymienionych roślin warzywnych ma największe wymagania glebowe i cieplne?  

A. Ogórek.  

B. Marchew.  

C. Pietruszka.  

D. Rzodkiewka. 

Zadanie 7.  

Wskaż gatunek rośliny sadowniczej, której kwiaty są najczęściej uszkadzane przez przymrozki wiosenne.  

A. Jabłoń.  

B. Morela.  

C. Grusza.  

D. Malina.  
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Zadanie 8.  

Której rasy kur dotyczy przedstawiony opis? 

A. Zielononóżki kuropatwianej. 

B. Białoczuba polskiego. 

C. Karzełka polskiego. 

D. Czubatki polskiej. 

Zadanie 9.  

 
Który gatunek ptaka hodowanego w gospodarstwie przedstawiono na rysunku? 

A. Kuropatwę. 

B. Perliczkę. 

C. Bażanta. 

D. Pawia. 

Zadanie 10.  

Wskaż mięsną rasę bydła. 

A. Jersey. 

B. Limousine. 

C. Polska czerwona. 

D. Polska holsztyńsko-fryzyjska. 

Zadanie 11.  

Czochradło stacjonarne, używane do pielęgnacji skóry bydła, przedstawiono na rysunku 

 

    

A. B. C. D. 

Polska rodzima rasa kur, znakomicie przystosowana do polskich warunków klimatycznych. Dobrze żeruje na  
wybiegach, w niewielkich stadkach. Kury mają upierzenie szaro-brązowe, natomiast koguty są rudo-brązowe, z dość 
długim czarnym ogonem, połyskującym na zielono w słońcu. Kury ważą około 1,8 kg, a koguty 2,2 kg. Znoszą około 
160 jaj rocznie.  

Strona 4 z 11
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 12.  

Celem dezynfekcji wykonywanej w pomieszczeniach inwentarskich jest  

A. zniszczenie drobnoustrojów.  

B. tępienie szkodliwych owadów.  

C. zwalczanie szkodliwych gryzoni.  

D. usunięcie zanieczyszczeń mineralnych.  

Zadanie 13.  

Który z przedstawionych kolczyków stosuje się do znakowania bydła? 

 

Zadanie 14.  

Zgodnie z zaleceniami Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej nawozów naturalnych zabrania się stosować na 

glebach  

A. lekkich.  

B. organicznych.  

C. zalanych wodą.  

D. porośniętych roślinnością wieloletnią.  

Zadanie 15. 

Do ścinania traw z przeznaczeniem na siano należy użyć 

A. kosiarki rotacyjnej. 

B. sieczkarni polowej. 

C. kombajnu zbożowego. 

D. rozdrabniacza bijakowego. 

Zadanie 16.  

Który z wymienionych nawozów dozwolony jest do stosowania w ekologicznej uprawie warzyw? 

A. Siarczan amonu.  

B. Saletra amonowa.  

C. Superfosfat pylisty.  

D. Mączka fosforytowa.  

    

A. B. C. D. 
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Zadanie 17.  

Pierwszą cyfrą w kodzie jaja z chowu ściółkowego jest 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 

Zadanie 18.  

Świnie charakteryzujące się szybkim wzrostem i późną dojrzałością płciową należą do typu użytkowego 

A. mięsnego.  

B. smalcowego.  

C. słoninowego.  

D. tłuszczowo-mięsnego.  

Zadanie 19.  

 

Które warsztaty oferuje gospodarz swoim gościom, jeśli podczas zajęć wykonują oni przedstawione na 

rysunku prace? 

A. Bednarskie. 

B. Ciesielskie. 

C. Kaletnicze. 

D. Dekarskie. 

Zadanie 20. 

Świadectwem sprawdzonej przez inspektora jakości kwater wiejskich są przyznane 

A. gwiazdki. 

B. słoneczka. 

C. liście dębu.  

D. cyfry rzymskie. 
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Zadanie 21. 

Młodzieży zwiedzającej skansen łowicki, zainteresowanej rękodziełem ludowym, należy zorganizować 

warsztaty z 

A. pieczenia chleba. 

B. tańca regionalnego. 

C. wycinanki ludowej. 

D. zielarstwa leczniczego.  

Zadanie 22.  

W celu wieloporcjowego serwowania gościom zup gospodarz powinien zaopatrzyć się w 

A. półmiski. 

B. nelsonki. 

C. salaterki. 

D. wazy. 

Zadanie 23.  

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 24.  

Które zwierzęta powinien zakupić gospodarz, planując w gospodarstwie zajęcia hipoterapii? 

A. Psy. 

B. Osły. 

C. Kozy. 

D. Konie. 

Zadanie 25.  

Z którego rodzaju ciasta są sporządzane rogaliki śniadaniowe typu croissant? 

A. Kruchego. 

B. Półkruchego. 

C. Francuskiego. 

D. Biszkoptowego. 

Zadanie 26. 

Gospodarstwo agroturystyczne specjalizujące się w leczeniu ruchem i gimnastyce ruchowej oferuje gościom 

zabiegi z zakresu 

A. hydroterapii. 

B. balneoterapii. 

C. kinezyterapii. 

D. klimatoterapii. 
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Zadanie 27.  

Kryteria kategoryzacyjne PFTW GG (fragment) 

Z przedstawionej tabeli wynika, że właściciel gospodarstwa agroturystycznego, który chce ubiegać się 

o zmianę kategorii kwatery z jednego na dwa słoneczka powinien udostępnić gościom 

A. pralkę. 

B. sieć Wi-Fi. 

C. radio na życzenie. 

D. Internet w określonych godzinach. 

Zadanie 28.  

Cennik weekendowy (sobota – niedziela) 

 
Uwaga: Posiłki dla dzieci w wieku 3 – 10 lat: 60% ceny posiłku dla osoby dorosłej. 

Bezpłatny pobyt dzieci do 2 roku życia. 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz koszt weekendowego pobytu (nocleg z pełnym wyżywieniem 

od obiadu do obiadu) w gospodarstwie agroturystycznym małżeństwa z rocznym synem i czteroletnią córką. 

A. 603,00 zł 

B. 550,60 zł 

C. 468,00 zł 

D. 433,60 zł 

Świadczenie Cena [zł/osoba] 

Nocleg – osoba dorosła 80,00 

Nocleg – dziecko 2 – 16 lat 50,00 

Śniadanie 16,00 

Obiad 45,00 

Kolacja 25,00 

Usługi mające wpływ na komfort pobytu gości * ** *** 

Dostęp do telewizora x x x 

Radio dostępne na życzenie     x 

Dostęp do pralki     x 

Dostęp do urządzeń umożliwiających przygotowanie gorących napojów przez gości x x x 

Dostęp do lodówki x x x 

Dostęp do telefonu w nagłych przypadkach x x x 

Dostęp do żelazka i deski do prasowania x x x 

Dostęp do Internetu w określonych godzinach   x   

Sieć Wi-Fi     x 

Dostęp do folderów, map, przewodników turystycznych o okolicy x x x 
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Zadanie 29.   

Który obiekt agroturystyczny powinna wybrać 20-osobowa grupa turystów z Torunia? 

Zadanie 30.  

Którym środkiem należy usunąć lakier do paznokci z wykładziny dywanowej? 

A. Acetonem. 

B. Zimną wodą. 

C. Gorącą wodą. 

D. Roztworem szamponu. 

Zadanie 31.  

Przedstawiony na rysunku płyn, używany do usuwania uporczywych plam, jest substancją 

A. drażniącą. 

B. toksyczną. 

C. łatwopalną. 

D. wybuchową. 

 

 

 

 

 

Zadanie 32.  

W gospodarstwie, w którym odbyło się świniobicie, gospodyni z pozyskanego mięsa może sporządzić 

A. udziec barani z frytkami. 

B. stek wołowy z ziemniakami. 

C. gulasz wieprzowy z kluskami. 

D. żeberka jagnięce z kaszą gryczaną. 

Zadanie 33.  

Ser koryciński, regionalny produkt z Podlasia, jest serem dojrzewającym wyrabianym z mleka 

A. koziego. 

B. owczego. 

C. krowiego. 

D. bawolego. 

 Obiekt dysponuje następującymi pokojami 

A. 1 pokój SGL, 3 pokoje DBL, 1 pokój TWIN, 2 pokoje TRIPLE 

B. 2 pokoje SGL, 5 pokoi DBL, 2 pokoje TWIN, 1 pokój TRIPLE 

C. 4 pokoje SGL, 4 pokoje DBL, 2 pokoje TWIN, 2 pokoje TRIPLE 

D. 3 pokoje SGL, 2 pokoje DBL, 1 pokój TWIN, 3 pokoje TRIPLE 
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Zadanie 34.  

Którą potrawę z jaj można uwzględnić w jadłospisie dla osób będących na diecie lekkostrawnej? 

A. Jaja faszerowane. 

B. Jaja w koszulkach. 

C. Jaja smażone z pieczarkami. 

D. Jaja zapiekane z pomidorami. 

Zadanie 35.  

Którą kawę przyrządziła gospodyni turystom? 

A. Espresso doppio. 

B. Latte macchiato. 

C. Cappuccino. 

D. Americano. 

 

 

Zadanie 36.  

Gospodyni, która wypieka dla gości chleb graham, powinna używać mąki 

A. żytniej. 

B. pszennej. 

C. gryczanej. 

D. jęczmiennej. 

Zadanie 37.  

Która potrawa serwowana na śniadania wymaga smażenia? 

A. Grzanki z serem. 

B. Pasztet z ciecierzycy. 

C. Jajecznica na bekonie. 

D. Fasolka w pomidorach. 

Zadanie 38.  

Z diety gości nietolerujących glutenu należy wykluczyć 

A. kaszę gryczaną. 

B. kuskus. 

C. ryby. 

D. jaja. 
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Zadanie 39.  

Chmiel, słód, woda i drożdże są podstawowymi składnikami do produkcji 

A. piwa. 

B. rumu. 

C. likieru. 

D. winiaku. 

Zadanie 40.   

Ile posiłków dziennie otrzymają goście, jeżeli skorzystali w gospodarstwie agroturystycznym z oferty BB? 

A. 0 

B. 1 

C. 2 

D. 3 
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