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1. WSTĘP 

Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.): 

• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania 

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu 

• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej 

i części praktycznej egzaminu. 

Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą 

wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia 

w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej 

podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. 

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej. 

Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu 

przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych. 

Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części 

pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego 

rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami 

oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. 

Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatory-

wyposazenie-osrodkow/informatory). 

Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych. 
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE

2.1 

W zawodzie technik turystki na obszarach wiejskich cje: 

Symbol kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 
HGT.09 
HGT.10 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 

2.2 Zadania zawodowe 

 przygotowany do 

a) ejskich; 
b) 

2. W zakresie kwalifikacji HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego:
a) organizowania prac w gospodarstwie rolnym;
b) stycznej; 

c) . 

ne w technikum 
r. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
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3. 

Kwalifikacja HGT.09 

pisemnej egzaminu 

3.1.1 HGT.09.  pracy 

Kryterium weryfikacji 

7. Udziela
zdrowotnego 

o na podstawie analizy
bserwowanych u poszkodowanego 

A. udaru . 

B. za  serca. 

C. 

D. 

D 

HGT.09.1. 
Kryterium weryfikacji 

5. Przewiduje zag w 
turystycznej 

mienia 
i 

turysty, na szlaku kajakowym

A. B. C. D. 

6

Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane 
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa 
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).



3.1.2 HGT.09.2  Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 

HGT.09.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 
Kryterium weryfikacji 

2. Charakteryzuje produkty turystyczne na obszarach
wiejskich 

 rejonu Tatr i Podhala? 

A. lowej Jadwigi, Szlak 

B. 

C. 

D. a Wawelu, kulig w Dol

HGT.09.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 
Kryterium weryfikacji 

3. yki na obszarach wiejskich 2) Klasyfikuje rodzaje turystyki

A. lokalna. 

B. krajowa. 

C. wyjazdowa. 

D. przyjazdowa. 

B 
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HGT.09.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 
Kryterium weryfikacji 

2) Dobiera instrumenty marketingu do wykonywanych
 zawodowych 

A. B. 

C. D. 

: 
HGT.09.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 

Efekt kszt Kryterium weryfikacji 

6) Stosuje programy komputerowe i aplikacje internetowe

w turystyce 

2) Wykonuje zadania zawodowe z wykorzystaniem

we zadanie 

A. 

B. 

C. 

D. Szukanie informacji o atrakcji turystycznej. 

Odpow
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HGT.09.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 
Kryterium weryfikacji 

europejskiej i krajowej 

A. PN-EN. 

B. EN-ISO. 

C. PN-ISO. 

D. ISO-EN. 

Odpowi : C 

3.1.3 HGT.09.3 

HGT.09.3. 
Kryterium weryfikacji 

5) Rozpoznaje imprezy turystyczne organizowane na
obszarach wiejskich 

Coroczna impreza plenerowa, o nazwie ,  polega na prezentacji 

A. 

B. 

C. wypieku chleba. 

D. 

: B 

Kryterium weryfikacji 
cy): 

2. Rozpoznaje oczekiwa
i turystycznych 

y 

A. samorealizacji. 

B. 

C. szacunku i uznania. 

D. 

A 

9



Kryterium weryfikacji 

geograficznej 
i 
i 

i y 

A. 

B. 

C. wisk. 

D. 

 D 

cenia Kryterium weryfikacji 

4. Przygotowuje programy imprez turystycznych 2) Opracowuje program imprezy turystycznej odpowiednio

Program objazdowej imprezy turystycznej 
a 

A. numer polisy ubezpieczeniowej. 

B. 

C. 

D. numer pokoju w obiekcie noclegowym. 

: C 

Jednos

Kryterium weryfikacji 

2) o do potrzeb 
klienta i rodzaju programowanej imprezy turystycznej 

polskiej imprezie narciarstwa biegowego? 

A. Triathlon w Sierakowie. 

B. P

C. S

D. 

: D 
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HGT.09.3. Przygotowanie i 
Kryterium weryfikacji 

Oblicz koszt 5,5-  za 

A. 

B. 

C. 

D. 

Kryterium weryfikacji 

turystyczne 

rem turystycznym to 

A. umowa zlecenie.

B. 

C. umowa agencyjna. 

D. karta rozliczeniowa. 

: A 

HGT.09.3. Przygotowanie i 
Efekt Kryterium weryfikacji 

 grupy w gospodarstwie agroturystycznym? 

A. Grafik pokoi. 

B. Struktura grupy. 

C. 

D. Standard transportu dla grupy. 
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3.1.4. HGT.09.4 Realizowanie imprez i 

HGT.09
Kryterium weryfikacji 

i turystycznych i y 

A. 

B. 

C. Organizacji Turystycznej. 

D. 

Jednos

Kryterium weryfikacji 

pracy z obiektami noclegowymi 
i gastronomicznymi 

A. Grafik miejsc. 

B. 

C. 

D. 

: D 
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Kryterium weryfikacji 

6. Udziela informacji turystycznej o Polsce, krajach
ug turystycznych 

2) Udziela informacji turystycznej o Polsce podczas

o 
m? 

A. B. 

C. D. 

3.1.5 

Kryterium weryfikacji 
Ucze

formalnym 

A. Program imprezy. 

B. Umowa allotmentu. 

C. Sprawozdanie pilota. 

D. Faktura od kontrahenta. 

: D 
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Jednostka 
stycznych 

Kryterium weryfikacji 

u 
turystycznej 

Lp. 
Nazwa 

J.m. 

Cena 
jednostkowa 

netto 
VAT 
[%] podatku 

brutto 

1. 
noclegowa 

doba 20 100,00 2 000,00 8 

A. 2 000

B. 2 068

C. 2 

D. 2 

: D 
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3.1.6 

Jednostka ef
obcy zawodowy 

Kryterium weryfikacji 

1. 

(ze ych) 

w 

stosowanymi w danym 
zawodzie 

d) z u mi w danym zawodzie 

zawodowych w zakresie: 
 tym 

 higieny 
pracy  

zawodowych 

e) 

i 

A. order. 

B. invoice. 

C. agreement.  

D. confirmation. 

Dokument podpisa
i 

A. die Rechnung. 

B. die Bestellung. 

C. der Vertrag.  

D. . 

: C 
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bcy zawodowy 
Kryterium weryfikacji 

wypowiedzi pisemne w 

ar

1) O
fragmentu wypowiedzi lub tekstu 
2) znajduje w wyp

tekstu 

 jest zapis: Please, prepare the information which tourist attractions should be taken into account 
while walking this route. 

A. czasie otwarcia atrakcji turystycznych na trasie. 

B. atrakcjach turystycznych mijanych podczas tranzytu.  

C. propozycjach atrakcji turystycznych na trasie spaceru. 

D. 

W za  zapis: Wir bitten Sie, die Informationen vorzubereiten, welche touristische Attrationen 
w n. 

A. czasie otwarcia atrakcji turystycznych na trasie. 

B. atrakcjach turystycznych mijanych podczas tranzytu.  

C. propozycjach atrakcji turystycznych na trasie spaceru. 

D. trasie. 

C 
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3.1.7 

Kryterium weryfikacji 

1. Przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej 1) Stosuje zasady kultury

A. Jego Eminencja. 

B. 

C. Jego Ekscelencja.  

D. Jego Magnificencja. 

Jednostka 

Kryterium weryfikacji 

2. Stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 3) Stosuje metody komunikacji niewerbalne

A. kinezyka. 

B. parafraza.  

C. proksemika.  

D. chronemika. 

: C 

Kryterium weryfikacji 

1. 

A. zatrudnienie przewodnika w odwiedzanym regionie. 

B. 

C. 

D. sprawowanie opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej. 

: D 
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HGT.09.8. 
Kryterium weryfikacji 

2. Dobiera osoby do wykonania przydzielonych  zespole 

 trakcie letniego 
wypoczynku? 

A. Ratowni

B. I

C. Instruktor narciarstwa z uprawnieniami ratownika medycznego. 

D. 

: D 
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3.2 gzaminu 

Szeligi -
zorganizowanie imprezy pobytowej Wyprawa na ryby w terminie 30.08-02.09.20XX r. 

 oferty gospodarstwa agroturystycznego, oferty biura turystycznego, informacji 

dla biura turystycznego (e-mail); 
zane z organiz

ulotka reklamowa imprezy pobytowej Wyprawa na ryby, polecenie przelewu 
: rachunek dla biura turystycznego; 

turystycznego 

Od: fishing@tour.pl r. godz.15.30
Do: agro.szeligi@wp.pl 

Wyprawa na ryby prosimy 
o rezerw -  Monachium w terminie 
od 30.08.20XX r. do 02.09.20XX r. Przyjazd 00, a wyjazd 02.09.20XX r. o 
godz. 9:30.

Zamawiamy n ch 2-

00, 
obiad o godz. 14:00,  
kolacja o godz. 20:00. 

W trakcie poby
30.08. po kolacji - ognisko (od godz. 21:00), 
31.08. - grzybobranie (4 godz. od godz. 9:00), 
31.08. po kolacji - 21:00), 
01.09. po obiedzie - wycieczka rowerowa po okolicy (3 godz.)  prosimy o 

 i 

30.08. 
31.08. 
01.09. 
02.09. 

-mailowy do dnia 15.05.20XX r. 
e 

o otrzymaniu przez biuro turystyczne rachunku, wystawionego

zostanie uregulowana na podstawie otrzymanego rachunku, przelewem na konto 
Gospodarstwa Agroturystycznego Szeligi do 10.09.20XX r. 
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David Platt, Nordallee 25, 85356 Monachium, numer paszportu C888TJ1K3; 
Andreas Brehme, Heisenberg-Allee 25, 80939 Monachium, numer paszportu C333TJ1K5; 
Peter Beardsley, Max-Joseph-Str. 2, 80333 Monachium, numer paszportu D444TJ1K8; 
Joachim Kutz, Viktualienmarkt 6, 80331 Monachium, numer paszportu E777TJ1K1. 

Mateusz Ciszewski  
Biuro Turystyczne Fishing Tour 
80-
ul. Niegowska 2 B 
NIP 734-001-40-12  
Tel. +48 608 538 453 
fishingtour@tour.pl; www.fishingtour.pl 

Oferta gospodarstwa agroturystycznego Szeligi 

Gospodarstwo agroturystyczne Szeligi, 

Szeligi 1, 22-120 Redyki 

- Jan Korab 

e-mail: agro.szeligi@wp.pl 

 nich 

na jagody, grzybobr

2 pokoje 2-

2 pokoje 2-

-

Doba noclegowa trwa od godz. 12:00 do 10:

obiad 35,00 

obiadokolacja 40,

20



, 

grzybobranie z gospodarzem w cenie pobytu, 

dziny. 

y Fishing Tour 

W ramach  biura  z gospodarstwami agroturystycznymi w Osinkach i Szeligach ustalono, 

go
dodatkowych. 

i turysty. 

Fishing Tour Travel Agency cooperates with agritourist farms: Soliny, Osinki, Szeligi. We negotiated beneficial conditions of the 
stay for the clients of our agency: breakfast included in the price of accommodation, free rental of fishing boats with or without 
motor and transportation up to 100 km. 

Fishing Tour arbeitet mit den Feri Szeligi zusammen. 
 enthalten. Man kann 

Angelboote mit oder ohne Motor kostenlos ausleihen. Wir  sie bis zu 100 km transportieren. 

Le Bureau Fishing Tour collabore avec des exploitations agritouristiques: Soliny, Osinki, Szeligi. Pour les clients de notre bureau nous 
 gratuite des barques de 

moteur ou sans moteur et la  du transport  la distance de 100 km. 

u rosyjskim 

 Fishing Tour co y : C , Oc , e . 
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Informacje dodatkowe 

Jezioro Lokalizacja Gatunki ryb 
Siniec Nad brzegiem jeziora 

gospodarstwo Szeligi 

, sieja, 
leszcz, am w gospodarstwie Szeligi. 

Platyny 
gospodarstwo Osinki 

ukleja 
akaz 

u
z silnikiem spalinowym. 

Skok lin, Gospodarstwo Rybackie Redyki. 
5:00 

do godz. 13:00. 

PZW 

Nazwa, adres i numer konta do przelewu Cena (brutto) 

(jeziora Siniec, Platyny) 
-041 Olsztyn 

11 1560 0013 2354 3103 1000 0002 

70,00 

Gospodarstwo Rybackie 
Redyki (jezioro Skok) 

Gospodarstwo Rybackie Redyki 
Antosin 7, 22-120 Redyki 

09 8169 0006 0010 5398 2000 0010 

60,00 

22



Plan okolicy gospodarstwa 

Skala 1:25 000 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

dla biura turystycznego (e-mail), 
formularz rezerwacji, 
ulotka reklamowa imprezy pobytowej Wyprawa na ryby, 
polecenie przelewu  
rachunek dla biura turystycznego. 

23



 (e-mail) 

Od: Data: 

Do: 

Temat: 

24



Formularz rezerwacji 

FORMULARZ REZERWACJI 
Gospodarstwo agroturystyczne Szeligi, 

Szeligi 1, 22-120 Redyki 
Tel. +48 737 237 238, e-mail: agro.szeligi@wp.pl 

Nr rezerwacji: 2/04/20XX 
o, nazwa, adres, tel., e-mail): 

- 

- dzieci:

Przyjazd dnia

Wyjazd dnia

Data dokonania rezerwacji 

25



Ulotka reklamowa imprezy pobytowej Wyprawa na ryby 

Gospodarstwo agroturystyczne Szeligi, 

Szeligi 1, 22-120 Redyki 
Tel. +48 737 237 238, e-mail: agro.szeligi@wp.pl 

Informacja o specjalnych warunkach pobytu  Tour*: 

26



Polecenie przelewu 
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Rachunek dla biura turystycznego 

RACHUNEK 
NR 4/9/20XX 

. 

SPRZEDAWCA: 

nr konta: 

NABYWCA: 

NIP 

L.P J.M LICZBA CENA 
BRUTTO BRUTTO 

RAZEM 

Forma i 
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kryteriami weryfikacji: 

a 
HGT.09.3. Przygotowanie i sp

Kryteria weryfikacji 

turystycznych dpowiednio do potrzeb klienta 
i rodzaju programowanej imprezy turystycznej 

6) kalkuluje koszty imprez
znej 

12) 
o 

odpowiednio do potrzeb 
klienta 

13) s

turystycznych 

1) opracow
ienia, arkusz kalkulacyjny 

-  dla 
-faktura, raport 

kasowy, paragon, rachunek, voucher, bilety komunikacyjne) 
a 

Kryteria weryfikacji 

a 

Efek Kryteria weryfikacji 

w 

Efe Kryteria weryfikacji 

1)

w 
a) ze stanowiskiem pracy i jego
b) 
w danym zawodzie 

alizac
w zakresie 

c) 
zawodowych 
d) formularzy, specyfikacji oraz
z 
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji HGT. 09. Prowadzenia dz

nia od klienta, 

tycznych/ bile

opracowania: programu ramowego imprezy turystycznej i agroturystycznej, 
ej i agroturystycznej, 

opracowania ulotki reklamowej, 
, 

cznej, zleceni

 faktury pro forma, faktury y, 
faktury kor

ami klienta, 
d , 

 i odwrotnie, na podstaw

., 

trolnych i oceny przebiegu reali

30



Kwalifikacja. HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 

3.3 nu 

3.3.1 HGT.10.

Kryterium weryfikacji 

1. 
stanowiska pr olniczej 
agroturystycznej zgodnie z wymaganiami ergonomii 

3) wymienia podstawowe zasady ergonomii oraz
ieny pracy, 

ska 
w zakresie organizacji i stanowiska pracy 

O czym informuje znak umieszczony w budynku, przedstawiony na rysunku? 

A. O 

B. O kierunku drogi ewakuacyjnej. 

C. 

D. 

31



Kryterium weryfikacji 

4. prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w stanach 3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i  miejsce
wypadku 

, w pierwszej 
kol , 

A. 

B. 

C. 

D. 

3.3.2 HGT.10.2 Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 

HGT.10.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 

Kryterium weryfikacji 

2. charakteryzuje produkty turystyczne na obszarach
wiejskich 

3) 
turystycznych 

agroturystycznych? 

A. Uczestnictwo w pracach gospodarskich, jazda konna, wizyta w salonie gier. 

B. 

C. 

D. 
z 
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HGT.10.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 

Kryterium weryfikacji 

5.  i mocnych stron, szans 
i 
SWOT 

Kt nej? 

A. .  

B. Wysokie oprocentowanie kredytu, brak wsparcia rodziny. 

C. 

D. Tradycyjne zabudowania gospodarskie, prowadzenie pasieki. 

HGT.10.2. Podstawy turystyki na obszarach wiejskich 

Kryterium weryfikacji 

7. 
turystyki na obszarach wiejskich 

indywidualnych 

A. 

B. 

C. Jajek w koszulkach. 

D. Kuskusu z warzywami. 
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3.3.3 HTG.10.3 Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 

HGT.10.3. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 
Kryterium weryfikacji 

2. 
funkcjonowania gospodarstwa rolnego 

2) opisuje warunki przyrodnicze i ekonomiczne
gospodarstwa rolnego 

najbardziej atrakcyjna do 

matycznej. 

Gmina 
piaszczystych 

w 
brzegowej 

w powierzchni 

gminy 

jodu 
w powietrzu 
w 

w 
roku 

A. 28 km 70% 45 ug/m3 40% 

B. 30 km 20% 25 ug/m3 27% 

C. 35 km 50% 10 ug/m3 30% 

D. 24 km 25% 6 ug/m3 25%

 A 

HGT.10.3. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 
Kryterium weryfikacji 

4. 
rolnym rolnych, 

A. Burak. 

B. Brukiew. 

C. Ziemniak. 

D. Marchew. 
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HGT.10.3. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 
Kryterium weryfikacji 

5. organizuje
i  warzywnego i sadu 
przydomowego 

5) rozpoznaje drzewa i krzewy owocowe

A. Cukinii. 

B. Brzoskwini. 

C. 

D. Buraka zwyczajnego. 

HGT.10.3. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 
cenia Kryterium weryfikacji 

7.  gospodarstwie 
rolnym 

2) opisuje funkcjonowanie o
gospodarskich 

Jaki proces zachodzi w przewodzie pokarmowym 
A. Wydalanie. 

B. 

C. Pobieranie paszy. 

D. 
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HGT.10.3. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 
Kryterium weryfikacji 

U
10. przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji 1) opisuje zasady identyfikacji i rejest

oraz obrotu nimi 

Unii Europejskiej, umieszczona jest n

A. 

B. Regon gospodarstwa. 

C. 

D. 

HGT.10.3. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 
Kryterium weryfikacji 

11. ny do 

i 
n okopowych oraz inne maszyny 

specjalistyczne do prac w rolnictwie 

przedstawiony jest aerator ? 

A. B. C. D. 

 D 
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Jednostka 
HGT.10.3. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 

Kryterium weryfikacji 

12. 
mechanizacji prac w oborach, chlewniach, kurnikach, 
owczarniach i fermach zwie

A. Zgarniacz obornika. 

B. 

C. 

D. 

Odpow

HGT.10.3. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 
Kryterium weryfikacji 

13. rzecz ochrony 
naturalnego, takie jak: wykorzystanie odnawialnych 

nawozowego 

nych? 

A. Recykling. 

B. Utylizacja. 

C. Segregowanie. 

D. Kompostowanie. 
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3.3.4 HGT.10.4 

Kryterium weryfikacji 

4. -sanitarne 
zgodnie 

hotelarskie 

A. Twin. 

B. Triple. 

C. Single. 

D. Double. 

Kryterium weryfikacji 

10. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej  wynik 
finansowy gospodarstwa 

 na koszty uprawy w gospodarstwie agroturystycznym? 

A. Cena paliwa. 

B. 

C. Koszt magazynowania. 

D. 
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Kryterium weryfikacji 

5. 
i agroturystycznej 

A. Tokarskie. 

B. Malarskie. 

C. Dekarskie. 

D. 

Od

3.3.5

Kryterium weryfikacji 
cy): 

2.  gospodarstwie 
agroturystycznym 

noclegowych 

A. 

B. 

C. 

D. 
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Kryterium weryfikacji 

3. 

A. 

B. Mleko. 

C. 

D. 

Kryterium weryfikacji 

i czys  gospodarstwie agroturystycznym agroturystycznym 

A. Przetarcie lustra. 

B. 

C. Zebranie brudn

D. Wyczyszczenie kabiny prysznicowej. 

Kryterium weryfikacji 

6. spo
agroturystycznych 

oferta pobytu, program pobytu, potwierdzenie 
rezerwacji, grafik rezerwacji 

w potwierdzeniu rezerwacji pobytu 
agroturystycznym? 

A. 

B. Atrakcje turystyczne okolicy. 

C. 

D. 
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3.3.6 k obcy zawodowy

Kryterium weryfikacji 

2. rozumie proste wypowiedzi ustne

nowo
w 

komunikaty, instrukcje lub filmy instru

ewodniki, dokumentacja 
zawodowa) 

2) znajduje w wypowiedzi lub tek
informacje 

Could you put a cot in my room? 

A. 
B. Wieszak. 
C. 
D. 

K nnen Sie ein Kinderbett in mein Zimmer stellen? 

A. 
B. Wieszak. 
C. 
D. 
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Kryterium weryfikacji 
Uc

3. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach
 reaguje 

w 
adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie 
lub w formie prostego tekstu: 
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym

pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym 
rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach 

b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego
, email, dokument 

zawodowych 

1) rozpoczyna,

A. Could I have a glass of water, please? 
B. Could I have a glass of juice, please? 
C. Could I have a cup of coffee, please? 
D. Could I have a cup of ice cream, please? 

A. 
B. ? 
C. 
D. 
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3.3.7 HGT.10.7 

Kryterium weryfikacji 

2. stosuje zasady komunikacji interpersonalnej 3) stosuje metody komunikacji niewerbalnej

Co oznacza w kom rafii? 

A. Z
B. S
C. Z
D. Zdenerwowanie, podekscytowanie. 

Kryterium weryfikacji 

5. 
zawodowe doskonalenia w

kiej produkty ekologiczne? 

A. B. C. D. 
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3.3.8 HGT.10.8 

Kryterium weryfikacji 

3. 4) dobiera metody skutecznego motywowania 

A. 
B. 
C. 
D. 

Kryterium weryfikacji 

2) przydziel
i 

m. Czym powinna

A. Zaopatrzeniem w produkty chemii gospodarczej. 
B. 
C. 
D. 

D 
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3.4 

Gospodarstwo Agroturystyczne -Mazurskiego 

oraz o prowadzonej 
 Wniosek o przeprowadzenie kategoryzacji obiektu Wiejskiej Bazy Noclegowej, 

RiMR, 
-

z 

Na podstawie Cennika w Gospodarstwie Agroturystycznym , od obiadu 1.05 
d

Informacje o Gospodarstwie Agroturystycznym 

twa Agroturystycznego - 
ul. Piska 7, Lipowo, 11 - 710 Piecki  

-mazurskie 
tel. +48 512 034 291, www.kozizakatek.pl 
e-mail: kozizakatek@o2.pl 

2 

infrastrukturze. Po
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Infrastruktura Gospodarstwa Agroturystycznego 

 wchodzi zabytkowy dom mieszkalny z szerokim tarasem. 

wuosobowym, 
6 pokoi jednoosobowych, 
2 pokoje 1-osobowe 

 sieci Wi- dy 

wchodzi: obora, stajnia, wiata, koziarnia, kurnik i wol . 
 napo

ur i Warmii. P
alni 

W 

Gospodarz  i 

c 

udziela informa ch okolicy, 

Aby unikn  regulaminem pobytu na kwaterze oraz 

Opis okolicy gospodarstwa 

Wok
 Puszczy Piskiej. 

- go na terenie Puszczy Piskiej. Dominuj  
m 

1031,78 ha, m.in.: Rezerwat "Pierwos" - 

ek 

 zakup kilku 
sztuk ras mlecznych. 
Pasze dla zw
na 

k /ha 
buraki pastewne 100 t/ha 
pszenica  5,6 t/ha 
owies 7 t/ha 
siano 8 t/ha 

, 
produkowany jest cydr. 
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Wymagania kategoryzacyjne wiejskiej bazy noclegowej 

Cechy kwatery * ** ***
x 

Regulamin pobytu na kwaterze x 
Apteczka. Ulotka informacyjna na temat x x 

x 

Infrastruktura techniczna * ** ***
x x 

x x x 
x 

x x x 

* ** ***
telewizora x x x 

x 
x 

x x x 
x x x 

-Fi x 
turystycznych o okolicy x x x 

Infrastruktura wypoczynkowa * ** ***
x x x 

Grill lub miejsce na ognisko x x x 
Altana, wiata, zadaszenie lub parasole- zacienione 
z miejscami do siedzenia 

x 

x 
x 

- miejsca w o
liczba takich x x 

2 3 4 

Kort tenisowy 
Basen 
Kijki Nordic walking - 

hamak 
Kajaki 

Rowery 
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Baza noclegowa 

* ** ***
 osobowy m2 6 8 10 
-osobowy m2 8 10 14 
-osobowy m2 10 14 16 
-osobowy m2 + 3 m n 12 15 20 
-osobowy 15 18 

6 5 4 
x 

x x 
x 

wuosobowe o min. wym. materaca 140 x 200 cm x x 
1 2 3 
x x x 
x x x 
x x x 

Szafa garderobiana lub r x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 
x x x 

x 
x 

-sanitarne * ** ***
Natrysk/wanna x x x 

x x x 
WC x x x 

x x x 
Lustro x x x 

x x x 
x 

x x x 
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Wypoczynek u rolnika - wymagania * 
Siedlisko zagospodarowane tradycyjnie - dom, budynki gospodarskie, x 

- x 
30 

Prowadzona produkcja rolna: x 
3 
x 

- regionalnych potraw x 

tradycji, kultury, etnografii x 

ologiczne w gospodarstwie - 
x 

x- wymagane 

ebowania na pasze na okres jesienno-zimowy w gospodarstwie 

-zimowym - 6 szt. 
o jesienno-zimowego - 200 dni 

enia jesienno-zimowego 

Pasza  [kg] 

Kiszonka z kukurydzy 3,0 

Sianokiszonka z traw 2,5 

1,5 

0,3 

0,4 

Buraki pastewne 4,0 

- rasa matki: alpejska francuska 

- numer identyfikacyjny matki: PL204426834135 

- rasa ojca: alpejska francuska 

- numer identyfikacyjny ojca: PL201343548324 

- numer siedziby 

- 

- 

- 

- 05.20XX r. 

- pisami 

- 

49



Kod cyfrowy Kod literowy Rasa 

1. 

2. BARWNA USZL. barwna uszlachetniona 

3. ALP. alpejska 

4. SAAN 

5. BURSKA burska 

6. ANGL-NUB anglonubijska 

7. TOOG toggenburska 

8. MK 

9. KRP karpacka 

10. IN inne 

11. GEMS gemsfarbige gebirgszeige 

12. SAND sandomierska 

Cennik w Gospodarstwie Agroturystycznym 

Nocleg 

Cena pokoju [ oba] 

1.10 - 31.05 
sezon niski 

1.06 - 30.09 
sezon wysoki 

1-osobowy 120,00 140,00 

2- 130,00 150,00 

2-osobowy z 120,00 160,00 

1-osob 120,00 140,00 

Cena [ ] 

25,00 

obiad 45,00 

obiadokolacja 55,00 

kolacja 25,00 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 
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fragment Wniosku o przeprowadzenie kategoryzacji obiektu Wiejskiej Bazy Noclegowej, 

wybrane rasy 
obliczone z -
z 

MR, 
alkulacja 3-dniowego pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym 
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Fragment Wniosku o przeprowadzenie kategoryzacji obiektu Wiejskiej Bazy Noclegowej 

Informacje podstawowe 

Nazwa stowarzyszenia 

Ulica/nr domu 

Kod pocztowy/poczta 

Gmina/powiat 

W

Region 

Telefon 

E-mail i strona www 

Liczba pokoi w gospodarstwie 

-sanitarnych 

Data przeprowadzenia poprzedniej inspekcji 

Cechy kwatery 
1. 
2.
3. 

1. 
2. 
3. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
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Baza noclegowa - 
Rodzaj pokoju Liczba pokoi Minimalna powierzchnia 

1. 

2. 
3. 

O - 
Minimalny wymiar materaca 

arstwie 
-sanitarne 
-sanitarnych 

-
(wpisz odpowiednie elementy) 

Formularz nadania kategorii 

Warunki gospodarstwa 
i okolicy 

Budynki i 
w gospodarstwie 

gospodarstwa 

Liczba miejsc noclegowych w gospodarstwie 

Prowadzo

gospodarstwa 

Elementy dekoracyjne w obiekcie i miejsce ich 

Ro
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(wpisz TAK przy rasie w typie mlecznym) 

L.p. Rasa kozy 
Nazwa rasy (zapisz TAK lub NIE ) 

1 

TOGGENBURSKA 

2 

BURSKA 

3 

ANGORSKA 
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4 

5 

ALPEJSKA FRANCUSKA 

6 

KASZMIRSKA 
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-

Pasza 
Dzienna dawka dla 

1 sztuki [kg] 
Dzienne zapotrzebowanie dla 

6 sztuk [kg]* 
Zapotrzebowanie na  

200 dni dla 6 sztuk [t]* 

kiszonka z kukurydzy 

sianokiszonka z traw 

s

o

ruta owsiana 

buraki pastewne 

ejsc po przecinku 

Plon z ha [t] Zapotrzebowanie 
* 

* 

kukurydza 

owies 

buraki pastewne 
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ARiMR 
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Kalkulacja 3-dniowego pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym 

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

Adres......................................................................................................................... ............................................................ 

Tel./e-mail.............................................................................................................................................................................. 

Rodzaj J.m. 

Cena 
jednostkowa 

[ ] [ ] 

Nocleg 

Rodzaj pokoju: 
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z kryteriami weryfikacji: 

HGT.10.3. Prowadzenie produkcji w gospodarstwie rolnym 
Kryteria weryfikacji 

rolnym 
4) 

7) 
w gospodarstwie rolnym przyrodniczych i ekonomicznych gospodarstwa rolnego 

 gospodarstwie rolnym 

gospodarskich 
3) kontroluje wykorzy
gospodarskich 

10) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji
tu nimi 

 rejestracji 

Kryteria weryfikacji 

1) stosuje przepisy prawa i wymagania 1) stosuje

2) opisuje system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, w tym
wypoczynek na wsi oraz wypoczynek u rolnika 

w gospodarstwie rolnym n
w gospodarstwie rolnym 

agroturystycznej 
3) analizuje warunki adaptacji gospodarstwa 1) wymienia zasoby gospodarstwa rolnego przeznaczonego na

3) ustala zakres adaptacji otoczenia budynku mieszkalnego na
terenie gospodarst
agroturystycznej 

agroturystycznym 
 - sanitarne zgodnie 

z 

4) opra

nia: 

Kryteria weryfikacji 
: 

agroturystycznym 
noclegowych 

3)
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji HGT.10. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 

nia analizy SWOT  planowanej 
planowania  z 
i 

agrotechnicznych pod 
kalkulacji zysku z prowadzonej produkcji rolniczej w gospodarstwie, 

 gospodarstwa, 
, 

w gospodarstwie agroturystycznym, 

a na podstawie dawki pokarmowej, 

 koni, 

uprawy, 

nia prostych dawek pokarmowych  gospodarstwie, 
agroturystycznym.
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