
VI Olimpiada Wiedzy o Turystyce 

etap szkolny, 09.11.2018 r. 

 

„Turystyka w przyrodzie” 

 
 Przed tobą test składający się z 40 pytań zamkniętych z jedną prawidłową 

odpowiedzią. Na rozwiązanie testu masz 30 minut. Przed przystąpieniem do rozwiązywania 

zadań dokładnie przeczytaj wszystkie zdania. Pamiętaj o przeniesieniu odpowiedzi na kartę 

odpowiedzi. POWDZENIA! 

 

1. Bariera podażowa w zaspakajaniu 

potrzeb wynika z: 

A. Zakazu konsumpcji pewnych 

produktów 

B. Wysokiej ceny dóbr 

C. Braku dóbr na rynku 

D. Stanu zdrowia konsumenta 

 

2. Jakie obiekty turystyczne znajdują 

się w miejscowościach Kletno i 

Chęciny? 

A. wodospady 

B. muzea biograficzne 

C. zamki 

D. jaskinie 

 

3. Proponując klientowi rafting, należy 

wziąć pod uwagę spływ: 

A. po dzikiej górskiej rzece 

B. po sztucznej rynnie 

C. ujściem rzeki do morza 

D. kanałem łączącym jeziora 

 

4. Roślina lub zwierzę występujące 

tylko i wyłącznie na danym obszarze 

to: 

A. relikt 

B. endemit 

C. kserofit 

D. saprofit 

 

5. Który dokument kredytowy należy 

wydać turyście indywidualnemu, 

udającemu się na wczasy do hotelu 

w Tunezji? 

A. kartę bankową 

B. czek podróżniczy 

C. weksel. 

D. voucher 

6. Która z poniższych formacji 

roślinnych jest formacją trawiastą? 

A. sawanna 

B. makia 

C. tajga 

D. tundra 

 

7. Który dokument potwierdzający 

zapłatę za wycieczkę należy 

wystawić klientowi biura podróży? 

A. Umowę ubezpieczenia 

B. Fakturę procedura marży dla biur 

podróży 

C. Umowę zlecenia. 

D. Deklarację VAT-7. 

 

8. Obszary chronione ze względu na 

ich wartości przyrodnicze, 

historyczne, kulturowe i walory 

krajobrazowe w celu ich 

zachowania i promowania w duchu 

zrównoważonego rozwoju to: 

A. parki narodowe 

B. parki krajobrazowe 

C. rezerwaty przyrody 

D. obszary chronionego krajobrazu 

 

9. Biuro podróży, podpisując z firmą 

reklamową umowę barterową, 

stosuje sprzedaż: 

A. gotówkową. 

B. akwizycyjną. 

C. towaru za towar. 

D. przez Internet 

 

 

 

 



10. Wskaż odpowiedź w której błędnie 

zestawiono pasmo górskie z jego 

najwyższym szczytem: 

A. Himalaje – Czomolungma 

B. Andy – McKinley 

C. Karakorum – K2 

D. Andy – Aconcagua 

 

11. Który instrument promocji 

zastosowało biuro podróży, jeśli 

zaprezentowało klientom  ofertę 

imprez turystycznych w swojej 

siedzibie? 

A. reklamę 

B. promocję sprzedaży 

C. public relation 

D. sprzedaż osobistą 

 

12. Rumowiska skalne występujące 

m.in. w Górach Świętokrzyskich to: 

A. gołoborza 

B. połoniny 

C. turnie 

D. hale 

 

13. Wskaz urządzenie służące do 

przyjmowania zapłaty z 

wykorzystaniem kart płatniczych: 

A. kasa fiskalna 

B. klawiatura kodująca 

C. urządzenie skanujące 

D. terminal płatniczy 

 

14. Oferty biura podróży typu last 

minute i first minute są elementami 

strategii: 

A. cenowej 

B. rozwoju 

C. produktowej 

D. dystrybucyjnej 

 

15. Wskaż forme współpracy, która 

przewiduje możliwość anulowania w 

ustalonym terminie stałej lub 

okresowej rezerwacji usług: 

A. czarter 

B. franchising 

C. allotment 

D. timesharing 

 

16. Wielkie Góry Wododziałowe leżą na 

terenie: 

A. Afryki 

B. Azji 

C. Australii 

D. Ameryki Południowej 

 

17. Kwota wartości netto za przerwy 

kawowe podczas konferencji w 

hotelu wynosi 242,00 zł. Oblicz 

kwotę wartości brutto, jeżeli stawka 

podatku VAT wynosi 23%: 

A. 213,59 zł 

B. 254,10 zł 

C. 256,36 zł 

D. 297,66 zł 

 

18. W jakim kraju można podróżować 

szybkimi pociągami TGV? 

A. Francja 

B. Japonia 

C. Wielka Brytania 

D. Chiny 

 

19. Gdy podczas podróży samolotem za 

granicę zostanie zgubiony bagaż, 

wypełnia się dokument oznaczony 

symbolem: 

A. PIR 

B. PTA 

C. PEX 

D. OWU 

 

20. Polski park narodowy obejmujący 

ochroną jedyne w kraju góry o 

budowie płytowej to: 

A. Karkonoski PN 

B. PN Gór Stołowych 

C. Magurski PN 

D. Bieszczadzki PN 

 

21. Na zlecenie zakładu pracy biuro 

podróży zorganizowało dla grupy 

pracowników 7-dniowy wyjazd 

integracyjny do Paryża, czyli 

imprezę: 

A. miejską 

B. motywacyjną 

C. kwalifikowana 

D. specjalistyczną 



22. Grube mury, małe okna, absydy, 

biforia oraz triforia to elementy 

charakterystyczne dla stylu: 

A. romańskiego 

B. gotyckiego 

C. klasycystycznego 

D. eklektyzmu 

 

23. Podczas podróży samolotem 

rejestrowany bagaż pasażerów jest: 

A. nieodprawiany 

B. zabierany na pokład 

C. przewożony w kabinie 

D. przewożony w luku bagażowym 

 

24. Park Narodowy Ujścia Warty 

przyciąga miłośników turystyki: 

A. geoturystycznej 

B. ornitologicznej 

C. industrialnej 

D. polarnej 

 

25. W jaki sposób pilot wycieczek 

udzieli pomocy polskiemu turyście, 

który na Ukrainie zagubił paszport? 

A. Skieruje go do ambasady w celu 

odebrania paszportu zastępczego. 

B. Wyda mu zaświadczenie. 

uprawniające do przekroczenia 

granicy. 

C. Skieruje go do najbliższej 

placówki konsularnej  w celu 

uzyskania paszportu 

tymczasowego. 

D. Skieruje go do najbliższej 

ukraińskiej rady obwodowej w 

celu uzyskania nowego paszportu. 

 

26. Najwyższy szczyt w polskich 

Bieszczadach to: 

A. Howerla 

B. Śnieżnik 

C. Tarnica 

D. Słopnica 

 

 

 

 

27. W kalkulowaniu ceny imprezy 

turystycznej do kosztów stałych 

zalicza się: 

A. wyżywienia 

B. transportu autokarowego 

C. biletów wstępu do zwiedzanych 

obiektów 

D. indywidualnych biletów 

komunikacyjnych 

 

28. W ramach turystyki speleologicznej 

można zwiedzać: 

A. jaskinie  

B. zamki 

C. pustynie 

D. muzea 

 

29. Zwiedzanie stoisk branżowych to 

elementy programu imprezy: 

A. kongresowej 

B. pielgrzymkowej 

C. targowej 

D. agroturystycznej 

 

30. Rezerwat przyrody „Niebieskie 

Źródła” znajduje się niedaleko: 

A. Lublina 

B. Zamościa 

C. Piotrkowa Trybunalskiego 

D. Tomaszowa Mazowieckiego 

 

31. Który z dokumentów przesyłanych 

do hotelu przez biuro podróży, w 

celu wcześniejszego przygotowania 

pokoi, zawiera listę turystów? 

A. check list 

B. euro list 

C. rooming list 

D. roaming list 

 

32. Plitwickie Jeziora to jedna z 

największych atrakcji 

turystycznych: 

A. Słowacji 

B. Czech 

C. Ukrainy 

D. Słowenii 

 

 



33. Oblicz podatek VAT od marży, 

jeżeli koszt imprezy turystycznej 

wynosi 14 500 złotych, a marża 

biura wynosi 10%: 

A. 333,50 zł 

B. 3 668,50 zł 

C. 232,00 zł 

D. 20 450,00 zł 

 

34. Corcovado, Maracana i 

Copacabana to atrakcje 

turystyczne: 

A. Cancun 

B. Hawany 

C. Curacao 

D. Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. Kto jest upoważniony do 

występowania na rzecz klientów w 

sprawach wypłaty środków z tytułu 

umowy gwarancji bankowej, 

umowy gwarancji ubezpieczeniowej 

lub umowy ubezpieczenia? 

A. Dyrektor banku.  

B. Dyrektor biura podróży 

C. Marszałek Województwa 

D. Prezes firmy ubezpieczeniowej 

 

36. Najbliższe zimowe igrzyska 

olimpijskie odbędą się w: 

A. Turynie 

B. Pekinie 

C. Seulu 

D. Chamonix 

 

37. Turystyka MICE  odnosi się do 

turystyki: 

A. religijnej  

B. biznesowej 

C. rozrywkowej 

D. kwalifikowanej 

 

38. Świstaki, susły, chomiki to zwierzęta 

charakterystyczne dla: 

A. stepu 

B. wilgotnego lasu równikowego 

C. sawanny 

D. makii 
 

 

Rozpoznaj obiekty które przedstawiono na poniższych fotografiach 

 

39.     40.   
A. Góra Kościuszki    A. Rysy  
B. Mount Blanc     B. Sokolica   
C. Ayers Rock (Uluru)    C. Babia Góra   
D. Kilimandżaro      D. Trzy Korony   


