
   
 

Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego 
Oznaczenie kwalifikacji: HGT.10 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

      Czas trwania egzaminu: 150 minut.                        HGT.10-01-21.06-SG 

 

EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2021 

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 10 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 2020

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2019 
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Zadanie egzaminacyjne 
 
Korzystając z rezerwacji pobytu, oferty gospodarstwa agroturystycznego oraz informacji o produkcji rolniczej 
w gospodarstwie, sporządź dokumenty związane z pobytem gości w gospodarstwie agroturystycznym: 

 grafik pokoi z uwzględnieniem rezerwacji dla Pani Karoliny Augustyńskiej - Zięby, 

 kalkulacje kosztów pobytu dla 5 osób w gospodarstwie agroturystycznym, 

 potwierdzenie rezerwacji pobytu, 

 menu śniadania angielskiego, 

 wybór gatunków drobiu ozdobnego do hodowli w gospodarstwie agroturystycznym, 

 zapotrzebowanie na mieszankę dla kur na cały rok z uwzględnieniem poszczególnych jej składników. 

 

Druki potrzebne do sporządzenia dokumentów znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym. 

 

 

Rezerwacja pobytu 

 

Karolina Augustyńska- Zięba        Łódź, 16.03.2021 r. 

ul. Włókniarzy 15/80 

92-700 Łódź 

Tel. 785 593 533 

 

Pani Jolanta Haber 

Gospodarstwo Agroturystyczne 

U Mazurów 

Stare Juchy 6a 

19-330 Stare Juchy 

 

Zwracam się z prośbą o rezerwację pobytu dla mojej rodziny w Pani gospodarstwie w terminie od 

2.08. do 4.08.2021 r. Chcielibyśmy skorzystać z noclegów w pokoju trzyosobowym - ja z dwojgiem dzieci (6 

- letni syn i 3 - letnia córka) oraz w dwuosobowym - koleżanka z dzieckiem (syn 7 lat). Zamawiam pełne 

wyżywienie dla wszystkich (śniadania, obiady, kolacje). Podczas pobytu chcemy skorzystać z serwowanych 

na ciepło śniadań angielskich na bazie produktów wiejskich, ponieważ moja koleżanka przyjeżdża z Londynu 

na urlop do Polski. 

Przyjazd planujemy po południu - przed kolacją w dniu 2.08.2021 r., wyjazd w dniu 4.08.2021 r. po śniadaniu. 

W czasie pobytu proszę o możliwość skorzystania z atrakcji i udogodnień, które są wymienione w ofercie 

Gospodarstwa Agroturystycznego U Mazurów. 

Proszę o przesłanie potwierdzenia rezerwacji pobytu. 

 

Pozdrawiam 

 

Karolina Augustyńska - Zięba 
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Oferta Gospodarstwa Agroturystycznego U Mazurów 

 

Gospodarstwo Agroturystyczne U Mazurów 

Stare Juchy 6a 

19-330 Stare Juchy 

Powiat ełcki, gmina Stare Juchy 

Telefon: 526 240 042 

NIP 454-890-67-09 

Nr konta bankowego BDH 42 8024 6822 0000 2480 6866 8800 

 

Miejscowość Stare Juchy położona jest nad rzeką Gawlik, na przesmyku między jeziorami: Jędzelewo, 
Rekąty i Ułówki. W miejscowości znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać piękną mazurską 
panoramę z jeziorami i zielenią na pierwszym planie. We wsi znajduje się słynny głaz narzutowy o obwodzie 
10,6 m, o płaskiej powierzchni. Był ołtarzem na którym Jaćwingowie składali krwawe ofiary. Prawdopodobnie 
nazwa wsi pochodzi od krwi (juchy), która spływała po tym kamieniu. 
W Starych Juchach znajdziemy również kilka zabytków. Należy do nich kościół z XVI wieku oraz zespół 
dworski z XIX wieku. To miejsce to prawdziwy raj dla osób kochających wiejski klimat.  
 
Najbliższe miejscowości: Liski (1,5 km), Olszewo (3 km), Zawady Ełckie (7 km), Ełk (21 km), Giżycko (35 
km), Mrągowo (77 km). 
 

Gospodarstwo agroturystyczne oferuje: 

 miejsca noclegowe w pokojach: 2-osobowych (100,00 zł/doba/pokój), 

3-osobowych (120,00 zł/doba/pokój) oraz 4-osobowych z łazienką i widokiem na jezioro  
(140,00 zł/doba/pokój), 
pełne wyżywienie śniadanie (wliczone w cenę noclegu), obiad (25,00 zł/os.), kolacja (15,00 zł/os),  

 możliwość wyboru rodzaju śniadania: angielskie lub kontynentalne. 

Podane ceny są cenami brutto. 

 bezpłatnie możliwość korzystania z: 

 TV satelitarnej i Wi-Fi, 

 mebli ogrodowych, 

 altany, 

 grilla elektrycznego, 

 miejsca na ognisko, 

 kąpieliska, 

 placu zabaw, 

 rowerów,  

 kajaków i rowerów wodnych, 

 boiska do siatkówki 

 stołu bilardowego i do tenisa stołowego, 

 parkingu. 

 

Doba hotelowa rozpoczyna się o 13:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego. 
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Informacje o produkcji rolniczej w gospodarstwie 

W gospodarstwie hodowanych jest 30 kur niosek. Każda z nich dziennie otrzymuje 120 g (0,12 kg) mieszanki 
zbożowej, w której skład wchodzi 70% pszenicy, 10% owsa i 20% soi. Mieszanka jest sporządzana przez 
właścicielkę z nasion i ziaren zakupionych u sąsiadów prowadzących produkcję roślinną.  
Właścicielka gospodarstwa, mając na uwadze działalność agroturystyczną, zamierza powiększyć hodowlę 
drobiu o nowe ciekawe gatunki ptaków ozdobnych. 
 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut. 

 

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów: 

 Grafik pokoi z uwzględnieniem rezerwacji dla Pani Karoliny Augustyńskiej - Zięby, 

 Kalkulacja kosztów pobytu dla 5 osób w gospodarstwie, 

 Potwierdzenie rezerwacji pobytu,  

 Menu śniadania angielskiego, 

 Wybór gatunków drobiu ozdobnego proponowanego do hodowli. 

 Zapotrzebowanie na mieszankę dla kur na cały rok z uwzględnieniem poszczególnych jej składników. 

 

Grafik pokoi uwzględnieniem rezerwacji dla Pani Karoliny Augustyńskiej - Zięby 

(zaznacz rezerwację pobytu gości w pokojach zgodnie z pismem do Pani Jolanty Haber, wpisując 

w odpowiednie pola literę R) 

 

Numer 

pokoju 

Data 

pokój 

1.08. 2.08 3.08 4.08 5.08 6.08 7.08 

6 2- osobowy X X X   X X 

7 2- osobowy X     X  

8 3-osobowy  X   X X X 

9 3-osobowy X     X X 

10 3-osobowy X X X  X X X 

11 4-osobowy X  X X    

12 4-osobowy X    X X X 

X- zajęty, R- rezerwacja 
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Kalkulacja kosztów pobytu 

 

L.p. Świadczenie Ilość świadczeń Cena jednostkowa brutto 

[zł] 

Wartość brutto  

[zł] 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

Całkowity koszt świadczeń 

 

 

 

 

Potwierdzenie rezerwacji pobytu 

 

Obiekt noclegowy 

(nazwa, adres) 

 

Zamawiający 

(imię i nazwisko, adres) 

 

liczba osób 

 

 

razem ……………… 

dorośli ………….. 

dzieci …………… 

noclegi 

liczba 

noclegów  termin 

…………noclegów 

w terminie od …….. do ……. 

liczba i rodzaj 

pokojów 

 

wyżywienie 

(liczba, daty) 

śniadanie 
 

obiad 
 

kolacja 
 

atrakcje i udogodnienia 

dla gości obiektu 

noclegowego 

 

całkowity koszt 

świadczeń [zł] 
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Menu śniadania angielskiego 

 

 

Menu śniadaniowe (zaznacz X potrawy charakterystyczne dla śniadania angielskiego) 
 

  

Jajecznica na bekonie 

 

  

Croissanty z dżemem 

 

  

Fasolka w sosie pomidorowym 

 

  

Jajka po wiedeńsku 

 

  

Tosty z masłem i dżemem 

 

  

Talerz wędlin i kiełbas 

 

  

Pomidor grillowany z serem 

 

  

Płatki zbożowe z mlekiem 

 

  

Jajka w sosie tatarskim 

 

  

Smażone wieprzowe kiełbaski 

 

  

Pasta twarogowa z warzywami 

 

  

Naleśniki z cukrem i cytryna 

 

  

Naleśniki z mąki kukurydzianej polane syropem klonowym 

 

  

Ziemniaczane krokiety w panierce smażone na głębokim tłuszczu 
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Wybór gatunków drobiu ozdobnego proponowanego do hodowli 

 

 

L.p. 

 

Fotografia gatunku drobiu 

 

Gatunek drobiu do hodowli 

(wpisz TAK dla gatunku 

drobiu ozdobnego lub NIE dla 

pozostałych gatunków)) 

 

1. 

 
PERLICZKA 

 

 

2. 
 

KACZKA MANDARYNKA 

 

 

3. 

 
PRZEPIÓRKA 
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4. 

KURA RHODE ISLAND RED 

 

 

5. 

 
INDYK BRONZ SZEROKOPIERŚNY 

 

 

6. 

KURA SILKA  
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7. 

KACZKA PEKIN 

 

8. 

GĘŚ GARBONOSA 

 

9. 

BAŻANT MONGOLSKI 
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10. 

KACZKA KAROLINKA 

 
 
 

 

 
Zapotrzebowanie na mieszankę dla kur na cały rok z uwzględnieniem poszczególnych jej 

składników. 

 

Zapotrzebowanie na paszę dla stada 30 kur nieśnych na rok kalendarzowy (365 dni) 

Liczba kur 

nieśnych 

Dzienna dawka paszy  

[kg/szt.] 

Roczne zapotrzebowanie na 

paszę [kg] 

 

 

 

 

  

 

 

Udział poszczególnych zbóż i roślin motylkowych w rocznym zapotrzebowaniu na paszę 

Roczne 

zapotrzebowanie 

na paszę (kg) 

% udział 

pszenicy 

w 

mieszance 

paszowej 

udział 

pszenicy  

w 

mieszance 

paszowej 

[kg]* 

% udział 

owsa  

w 

mieszance 

paszowej 

udział 

owsa 

 w 

mieszance 

paszowej 

[kg]* 

% udział 

soi  

w 

mieszance 

paszowej 

udział 

soi 

w 

mieszance 

paszowej 

[kg]* 

  

 

 

 

 

     

*wynik należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 
 


