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Zawod: technik obstugi turystycznej
symbol cyfrowy: 341[05]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:
Czqsc I - zakres wiadomosci
w zawodzie

i

umiejqtnosci

wtasciwych

dla

kwalifikacji

Absolwent powinien umiec:
1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji,
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych,
a w szczegolnosci:
1.I.rozrozniac podstawowe pojqcia i terminy stosowane w turystyce;
1.2. rozrozniac formy i rodzaje turystyki;
1.3. rozrozniac rodzaje i elementy produktow turystycznych;
1.4. charakteryzowac walory turystyczne Polski i wybranych regionow turystycznych swiata;
1.5. charakteryzowac zagospodarowanie turystyczne regionow Polski;
1.6. rozroiniac instrumenty marketingu;
1.7. wykorzystywac informacje zawarte w informatorach i katalogach turystycznych, na planach,
mapach geograficznych i turystycznych;
1.8. identyfikowac potrzeby rynku turystycznego.

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci:
2.1. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z organizowaniem i sprzedazq produktu turystycznego
oraz kompleksowq obstugq klienta;
2.2. wskazywac czynniki wptywajqce na popyt i podaz ustug turystycznych;
2.3. analizowac krajowy i zagraniczny ruch turystyczny;
2.4. wskazywac zadania podmiotow gospodarczych zwiqzanych z obstugq ruchu turystycznego;
2.5. wskazywac zasady dziatania biura podrozy;
2.6. dobierac dziatania marketingowe, a w szczegolnosci metody aktywizacji sprzedazy
do rodzaju oferty.

3. Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa
ihigieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska,
a w szczegolnosci:
3.1. stosowac przepisy prawa w zakresie bezpieczelistwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej i ochrony srodowiska w procesie organizowania ustug turystycznych
i dziatalnosci biura turystycznego;
3.2. stosowac przepisy dotyczqce ochrony srodowiska dla potrzeb zagospodarowania
turystycznego;
3.3. stosowac przepisy prawa dotyczqce prowadzenia dziatalnosci turystycznej;
3.4. rozpoznawac zagrozenia pozarowe, sanitarne i terrorystyczne oraz wskazywac srodki
zapobiegawcze.

Czqsc II - zakres wiadomosci i umiejqtnosci
i dziaialnosciq gospodarczq

zwiqzanych

z

zatrudnieniem

Absolwent powinien umiec:

1. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, tabel,
wykresow, a w szczegolnosci:
1.1. rozrozniac podstawowe pojqcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa
pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziatalnosci
gospodarczej;
1.2. rozrozniac dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
dziatalnosci gospodarczej;
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1.3. identyfikowac i analizowac informacje dotyczqce wymagan i uprawnien pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnoSci:
2.1. analizowac informacje zwiqzane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaialnosci gospodarczej;
2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem dziaialnosci gospodarczej;
2.3. rozrozniac skutki wynikajqce z nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreslonego
egzaminacyjnego wynikajqcego z zadania o tresci ogolnej:

zadania

Opracowanie projektu realizacji okreslonych prac z zakresu przygotowania,
wykonania i sprzedazy produktow turystycznych oraz kompleksowej obstugi
klienta - krajowego i zagranicznego.
Absolwent powinien umiec:
1. AnalizowaC zlecenia na swiadczenie usiug turystycznych oraz oferty biura turystycznego.
2. Przygotowywac ofertq imprezy turystycznej (miejsce docelowe, walory i atrakcje turystyczne
miejsca docelowego, elementy infrastruktury miejsca docelowego), w zaleznosci od rodzaju
zlecenia.
3. Dobierac ustugodawcow poszczegolnych elementow przygotowywanej imprezy turystycznej
(przewoznika, hotel, pensjonat, restauracje, ubezpieczyciela, park wodny, lodowisko, wyciqg
narciarski, przewodnika) na podstawie ofert, z wykorzystaniem roznych zrodet informacji.
4. Dobierac techniki i urzqdzenia do kontroli zaangazowania ustugodawcow poszczegolnych
sktadnikow produktu turystycznego w odniesieniu do informacji o dziatalnosci wytworcow
zawartych w bazach danych.
5. Opracowywac projekty produktow turystycznych dla klienta krajowego i zagranicznego,
w jezyku polskim i obcym, na podstawie zlecenia.
6. SporzqdzaC kalkulacje imprezy turystycznej, w jezyku polskim i obcym, w zaleznosci od
standardu swiadczen, liczby uczestnikow oraz terminu realizacji.
7. Opracowywac programy imprez turystycznych, w jezyku polskim i obcym, z uwzglednieniem
preferencji zleceniodawcy.
8. Opracowywac projekt dziatan biura turystycznego zwiqzanych z kompleksowq obsiugq
klienta krajowego i zagranicznego.
9. Sporzqdzac dokumenty zwiqzane z przygotowaniem, realizacjq i sprzedazq usiug
turystycznych oraz kompleksowq obsiugq klienta krajowego i zagranicznego, w jezyku
polskim i obcym.
10.RozliczaC ustug9 i imprezq turystycznq, a w szczegolnosci sprawdzac poprawnosc
merytorycznq i finansowq.
Niezbedne wyposaienie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:
Stanowisko komputerowe: komputer podtqczony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie:
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), pakiet do wspomagania
organizacji i rozliczen finansowych ustug turystycznych. Mapy i atlasy turystyczne (krajowe
i zagraniczne), przewodniki i informatory o atrakcjach regionow, katalogi biur podrozy. Rozkiady jazdy
przewoinikow autobusowych, kolejowych, lotniczych, promowych. Dokumenty stosowane w biurze
podrozy. Apteczka.

