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Oznaczenie kwalifikacji: T.08 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

T.08-01-20.01-SG
Czas trwania egzaminu: 150 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2020 
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 12 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 2019 
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Zadanie egzaminacyjne 

Korzystając ze sporządzonego w języku obcym zamówienia 4-dniowego pobytu, informacji o gospodarstwie 

agroturystycznym, informacji o atrakcjach turystycznych Szlaku Piastowskiego, wykazu potraw regionalnych 

oraz wykazu stawek podatku VAT dla usług świadczonych w gospodarstwach agroturystycznych, sporządź 

dokumenty związane z przygotowaniem pobytu gości: 

 potwierdzenie rezerwacji pobytu, 

 propozycję wycieczki Szlakiem Piastowskim, 

 propozycję potraw na kolację regionalną, 

 fakturę dla gości gospodarstwa agroturystycznego. 

 

Druki niezbędne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 

Wszystkie dokumenty należy sporządzić w języku polskim. 

 

 

Zamówienie 4-dniowego pobytu w języku angielskim 

 

Hanna and Andrzej Konopka             Zielona Góra, 7.01.2020  

ul. Franciszkańska 18 

65-019 Zielona Góra 

        Agritourism Farm Zacisze 

        Sianno 20 

        62-402 Ostrowite 

 

I am writing with a request to organize a 4-day stay on your farm from 1 to 4 of May 2020 for 2 adults  

and 2 children (aged 8 and 10) as well as to book the following services: 

 a four-bedded room, 

 three meals a day (breakfast, lunch, dinner) starting from dinner, 

 regional dinner on the second day of the stay instead of regular dinner, 

 a sauna session during our stay, 

 rental of 4 bikes on the 2nd of May 2020. 

In addition I would like you to present an offer for the Piast Trail excursion, we could go on the 3rd of May 

2020 during which we will be able to visit the open-air museum of miniatures, St. Wojciech’s sanctuary and 

the archaeological reserve. 

 

We are planning to arrive in the early afternoon hours and we will be using the parking space. 

Please, confirm our booking, prepare an information leaflet about the Piast Trail tour and make  

an invoice for the entire stay, which will be collected on the day of departure and paid in cash. 

         Kind regards, 

         Hanna Konopka 
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Zamówienie 4-dniowego pobytu w języku niemieckim  

 

Hanna und Andrzej Konopka             Zielona Góra, 7.01.2020  

ul. Franciszkańska 18 

65-019 Zielona Góra 

       Agrotouristischer Bauernhof Zacisze 

       Sianno 20 

       62-402 Ostrowite 

 

Ich bitte Sie, einen viertägigen Aufenthalt auf Ihrem Bauernhof zwischen dem 01. und dem 04. Mai 2020 

für 2 Erwachsene und 2 Kinder (im Alter von 8 und 10 Jahren) zu organisieren und folgende Leistungen zu 

buchen: 

 4-Personen-Zimmer, 

 drei Mahlzeiten am Tag (Frühstück, Mittagessen, Abendessen) beginnend mit Abendessen, 

 regionales Abendessen am zweiten Tag Ihres Aufenthaltes statt Abendessen, 

 ein Saunabesuch während des Aufenthalts, 

 Vermietung von 4 Fahrräder am 02.05.2020. 

Bitte senden Sie auch einen Vorschlag für eine Reise auf dem Piastenweg, die wir am 03.05.2020 machen 

könnten, während der wir das Miniatur-Freilichtmuseum, die Wallfahrtskirche St. Wojciech und das 

archäologische Reservat. 

 

Wir planen, nachmittags zu Ihnen zu kommen und wir werden den Parkplatz benutzen. 

Bitte bestätigen Sie Ihre Reservierung, erstellen Sie eine Informationsbroschüre über den Piastenweg und 

erstellen Sie eine Rechnung für den gesamten Aufenthalt, die am Abreisetag von mir abgeholt und bar bezahlt 

wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

         Hanna Konopka 
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Zamówienie 4-dniowego pobytu w języku francuskim 

 

Hanna et Andrzej Konopka                    Zielona Góra, le 7.01.2020 

18, rue Franciszkańska  

65-019 Zielona Góra 

       Ferme Agrotouristique Zacisze 

       Sianno 20 

       62-402 Ostrowite 

 

 Je m’adresse à vous avec la demande de bien vouloir organiser un séjour de 4 jours dans votre ferme 

du 01 au 04.05.2020 pour 2 adultes et 2 enfants ( à l’âge de 8 ans et 10 ans) avec les services ci-dessous: 

 chambre de 4 personnes, 

 trois repas par jour (petit déjeuner, déjeuner, dîner) à partir du dîner, 

 un dîner régional pour le 2e jour au lieu de dîner normal, 

 au sauna pendant notre séjour, 

 Location de 4 vélos pour le 02.05.2020. 

 

En plus, nous voudrions vous demander de nous présenter une proposition de l’excursion du Sentier 

Piastowski qui pourrait se tenir le 03.05.2020 avec la visite du musée de miniatures en plein air, sanctuaire de 

St Adalbert et réserve archéologique. 

Nous voudrions venir chez vous dans l’après-midi et profiter d’un espace de stationnement. 

 Je voudrais vous demander de confirmer ma réservation du séjour, de préparer un tract sur l’excursion 

le Sentier Piastowski et de faire la facture pour tout le séjour que je paierai en espèce le jour du départ. 

         Avec mes salutations,  

         Hanna Konopka 
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Zamówienie 4-dniowego pobytu w języku rosyjskim 

 

Ханна и Андрей Kонопка                                          Зелёна-Гура, 7.01.2020 г. 

ул. Францишканска 18 

65-019 Зелёна-Гура 

Агротуристическое Хозяйство Затише 

Сянно 20 

62-402 Oстровите 

 

Я обращаюсь с просьбой организовать 4-дневное пребывание в Вашем хозяйстве с 01 до 

04.05.2020 года для 2 взрослых и 2 детей в возрасте 8 и 10 лет, а также забронировать следующие 

услуги: 

– 4-х местный номер, 

–  питание три раза в день (завтрак, обед, ужин) начиная с ужина, 

– региональный ужин на второй день пребывания вместо ужина, 

– посещение сауны во время пребывания в отеле, 

– прокат 4 велосипедов на 02.05.2020. 

Кроме того, просим Вас предложить Ваши оферты экскурсии по следам первых Пястов, которую мы 

смогли бы совершить 03.05.2020, во время которой мы посетим музей миниатюр, храм св. Войцеха  

и археологический заповедник.  

Мы планируем приехать к Вам в послеобеденное время и будем использовать парковочное 

место.  

Пришлите, пожалуйста подтверждение моего бронирования и информационную листовку об 

экскурсии по следам первых Пястов, а также составьте счёт-фактуру за весь период проживания, 

которую я заберу в день отъезда и оплачу наличными. 

 

С уважением 

 Ханна Конопка 
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Informacja o gospodarstwie agroturystycznym 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Zacisze 

ul. Sianno 20 

62-402 Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie 

NIP 586-093-29-11 

Numer rachunku bankowego: 27 7810 9012 0000 0001 3728 4201  

właściciel: Jan Cichacki (upoważniony do przygotowania oferty i faktury) 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Zacisze dysponuje funkcjonalnymi pokojami, w których goście odnajdą 

komfort oraz będą mogli zrelaksować się. Do dyspozycji gości 20 pokojów 2-, 3- i 4-osobowych  

z łazienkami, a także ogrodzony i monitorowany parking. Ponadto, na terenie gospodarstwa, znajduje się 

wypożyczalnia rowerów, sala bilardowa, stół do ping ponga oraz boisko do plażowej piłki siatkowej, piłki 

nożnej, a wszyscy goście mogą bez przeszkód korzystać z bezprzewodowego Internetu. W bezpośrednim 

otoczeniu gospodarstwa agroturystycznego znajduje się las, zapraszający do korzystania ze spacerowych 

ścieżek. Dodatkową atrakcję stanowi staw oraz wiele miejsc przystosowanych do odpoczynku, tj. strefa SPA, 

chata grillowa, basen z barem czy atrakcyjnie urządzony ogród rekreacyjny. Dla najmłodszych – plac zabaw, 

pole do minigolfa oraz mini zoo. Ośrodek jest całoroczny. W warunkach komfortowych gospodarstwo 

jednorazowo może przyjąć ok. 70 osób.  

Cennik usług: 

 Sezon niski 

 od 01.09 do 30.04 

Sezon wysoki 

 od 01.05 do 31.08 

Nocleg Cena jednostkowa (w zł/doba/pokój) 

2-osobowy 100,00 120,00 

3-osobowy 150,00 170,00 

4-osobowy 170,00 190,00 

Wyżywienie Cena jednostkowa (w zł/osoba) 

śniadanie 12,00 15,00 

obiad 22,00 25,00 

kolacja 15,00 18,00 

kolacja regionalna 30,00 35,00 

Usługi dodatkowe Cena jednostkowa (w zł/osoba) 

Wypożyczenie roweru (na cały dzień) 18,00 20,00 

Sauna i basen w cenie noclegu w cenie noclegu 

 Cena jednostkowa (w zł/doba)  

Parking (opłata naliczana jest zgodnie  

z liczbą dób pobytu/noclegów  

w gospodarstwie agroturystycznym) 

10,00 15,00 

 

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.  
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Atrakcje turystyczne Szlaku Piastowskiego 

Uwaga: Bilety ulgowe w wymienionych obiektach przysługują dzieciom w wieku szkolnym! 

 

Pobiedziska – Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego, w którym zlokalizowanych jest 100 miniatur budowli 

Szlaku Piastowskiego i Wielkopolski, wykonanych w skali 1:20, z trwałych tworzyw, a niektóre fragmenty 

zrealizowane są z materiałów identycznych jak obiekty oryginalne. Skansen otwarty jest przez cały rok 

codziennie, także w soboty, niedziele i dni świąteczne od 01.04 do 31.10 w godz. 800 – 1900, od 01.11 do 31.03 

w godz. 900 – 1600. 

Ceny biletów: normalny 7,00 zł, ulgowy 6,00 zł. 

 

Ostrów Lednicki – wyspa jest jednym z najważniejszych miejsc historii Polski. Za panowania Mieszka I  

i Bolesława Chrobrego była jednym z głównych ośrodków obronnych i administracyjnych Polski. Na wyspie 

zachowały się pozostałości grodu oraz relikty najstarszego w Polsce zespołu preromańskiej architektury 

pałacowo-sakralnej. Gród otwarty codziennie w godz. 900 – 1600. 

Ceny biletów: normalny 10,00 zł, ulgowy 5,00 zł. 

 

Gniezno – Katedra Gnieźnieńska miejsce koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski. Położona na 

Wzgórzu Lecha, ma status bazyliki mniejszej i jest również Sanktuarium św. Wojciecha. Właśnie w tym 

miejscu odbył się pogrzeb św. Wojciecha. Tu można zobaczyć Drzwi Gnieźnieńskie przedstawiające życie  

i śmierć św. Wojciecha. Świątynia jest otwarta od 01.10 do 30.04 w godz. 900 – 1200 i 1300 – 1600, a od 01.05 

do 30.09 w godz. 900 – 1700.  

Ceny biletów:  

 wnętrza katedry i wieża, podziemia i Drzwi Gnieźnieńskie: normalny 19,00 zł, ulgowy 9,00 zł, 

 wieża: normalny 3,00 zł, ulgowy 2,00 zł, 

 podziemia: normalny 4,00 zł, ulgowy 2,00 zł, 

 Drzwi Gnieźnieńskie: normalny 5,00 zł, ulgowy 3,00 zł. 

Muzeum Początków Państwa Polskiego – otwarte w miesiącach od października do kwietnia od wtorku do 

niedzieli: w godz. 900 – 1600; w miesiącach  maj – wrzesień od wtorku do niedzieli: w godz. 900 – 1700. 

Ceny biletów: normalny 12,00 zł, ulgowy 8,00 zł. 

 

Biskupin – Muzeum Archeologiczne – rezerwat archeologiczny prezentujący osadę obronną związaną  

z ludnością kultury łużyckiej, założoną ok. roku 740 p.n.e. Jest to największa w Europie ekspozycja osady 

warownej z początku epoki żelaza. Otwarte codziennie w godz. 900 – 1700. 

Ceny biletów: normalny 12,00 zł, ulgowy 8,00 zł. 

 

Wenecja – Muzeum Kolejki Wąskotorowej, w którym zgromadzono parowozy, wagony z lat 1890-1960, 

zwrotnice, znaki kolejowe, rogatkę i wyposażenie stacji kolejowej. Jest to największy tego typu skansen  

w Europie. Otwarte codziennie w godz. 900 – 1600. 

Ceny biletów: normalny 5,00 zł, ulgowy 3,00 zł. 

 

Wykaz potraw regionalnych  

 

kwaśnica, kołduny z mięsem, ślepe ryby, karminadle, golonka, cepeliny, sękacz, sernik wiedeński, sznycel, 

oscypek, krupniok, kindziuk, żur śląski, zupa grzybowa, wędzony węgorz, pyzy drożdżowe, pyry z gzikiem, 

śląskie kluski z dziurką, rogale marcińskie, pieczona kaczka, racuchy, krupnik, wodzionka, szałot śląski. 
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Stawki podatku VAT dla usług świadczonych w gospodarstwie agroturystycznym 

 

Nazwa usługi 
Stawka 

podatku VAT 

Usługi podstawowe: nocleg, śniadanie, obiad, kolacja, kolacja regionalna 8% 

Usługi dodatkowe: wypożyczenie roweru, parking 23% 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

 potwierdzenie rezerwacji pobytu, 

 propozycja wycieczki Szlakiem Piastowskim, 

 propozycja potraw na kolację regionalną, 

 faktura dla gości gospodarstwa agroturystycznego. 
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Potwierdzenie rezerwacji pobytu 

                                           

                                                                           …………….…………………... 

         (miejscowość, data) 

……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

        …………………………………… 

        …………………………………… 

        …………………………………… 

 

Szanowni Państwo, 

bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym obiektem. Cieszymy się, że będziemy mogli gościć Państwa 

w Gospodarstwie Agroturystycznym Zacisze i potwierdzamy rezerwację następujących usług podczas 

Państwa pobytu w terminie ………………………………… 

 

Nocleg 

liczba noclegów: ……………… 

rodzaj pokojów: ………………. 

liczba pokojów: ………………. 

Wyżywienie  

liczba osób: ………….. 

liczba i rodzaj posiłków: 

 …. ……………….. 

 …. …………….…. 

 …. ……………….. 

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

Usługi dodatkowe płatne  

liczba osób: ……………… 

termin i rodzaj usługi dodatkowej: 

 w dniu …………………… – ……………………………………………………. 

 

 w dniu …………………… – ……………………………………………………. 

 

 

Forma i termin płatności: ……………………………………………………………… 

Informujemy, że doba hotelowa w naszym gospodarstwie rozpoczyna się o godz. 1200, a kończy się o godz. 

1000. Ostatnim świadczeniem żywieniowym podczas pobytu jest śniadanie w dniu wyjazdu.  

Z niecierpliwością oczekujemy na Państwa przyjazd. 

 

        Z poważaniem 

                                        ………………………………...    
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Propozycja wycieczki Szlakiem Piastowskim 

 

Termin wycieczki: …………………………………............ 

Odwiedzane miejscowości 

(zgodnie z zamówieniem – nazwa miejscowości, nazwy atrakcji turystycznych,  

ceny biletów wstępu, godziny otwarcia obiektów): 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
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Propozycja potraw na kolację regionalną 
(Należy wpisać wybrane potrawy regionalne z obszaru Wielkopolski  

korzystając ze spisu zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym) 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 
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Faktura dla gości gospodarstwa agroturystycznego 

(Należy uwzględnić noclegi, wyżywienie, wypożyczenie rowerów, parking.) 

FAKTURA  

Nr 18/2020 

Miejscowość i data wystawienia faktury: 

 

SPRZEDAWCA 

 

Bank 

Nr konta 

NIP 

NABYWCA 

Lp. 
Nazwa towaru lub 

usługi 
J.m. Ilość 

Cena 

jednostkowa 

bez podatku 

(netto) w zł  

Wartość 

usługi bez 

podatku  

(netto) w zł  

Stawka 

podatku 

VAT 

w % 

Kwota 

podatku 

w zł 

Wartość 

usługi 

z podatkiem 

(brutto) w zł  

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

Do zapłaty słownie: 

 

Sposób zapłaty: 

Termin zapłaty: 

Razem: 

 

 
X 

  

w tym:  

 

 
23% 

  

Wystawiający fakturę: 

 

 
8% 
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