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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/informatorywyposazenie-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
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).

2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych wyodrębniono dwie kwalifikacje:
Oznaczenie kwalifikacji przyjęte przez CKE do wpisania do SIOEPKZ:
KKK.01 dla: K1 Obsługa bezpośrednia pasażerów przed podróżą w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
KKK.02 dla: K2 Obsługa bezpośrednia pasażerów w podróży w przewozach lotniczych, morskich i lądowych

Symbol kwalifikacji

KKK.01

KKK.02

Nazwa kwalifikacji
Obsługa bezpośrednia pasażerów przed podróżą w przewozach lotniczych, morskich i
lądowych
Obsługa bezpośrednia pasażerów w podróży w przewozach lotniczych, morskich i
lądowych

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. W zakresie kwalifikacji KKK.01 Obsługa bezpośrednia pasażerów przed podróżą w przewozach lotniczych, morskich
i lądowych:
a) Przygotowywania obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
b) Realizacji obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
2. W zakresie kwalifikacji KKK.02 Obsługa bezpośrednia pasażerów w podróży w przewozach lotniczych, morskich i lądowych:
a) Organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
b) Wykonywania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Zawód technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych nie jest ujęty w kwalifikacji zawodów szkolnictwa
branżowego, jest realizowany jako eksperyment pedagogiczny w technikum.

5

3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
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
(Rozdział 4).

Kwalifikacja KKK.01 Obsługa bezpośrednia pasażerów przed podróżą w przewozach
lotniczych, morskich i lądowych
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 KKK.01.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w
stanach zagrożenia zdrowia i życia

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) stosuje procedury przy udzielaniu pomocy
przedmedycznej poszkodowanym

Przykładowe zadanie 1.
Końcową czynnością, wykonywaną podczas układania poszkodowanego w pozycji bezpiecznej powinno być
sprawdzenie czy
A.
B.
C.
D.

poszkodowany leży wygodnie.
u poszkodowanego są udrożnione drogi oddechowe.
poszkodowany ma przygiętą głowę do klatki piersiowej.
u poszkodowanego jest wyczualne tętno na nadgarstku.

Prawidłowa odpowiedź: B
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3.1.2 KKK.01.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia rodzaje środków transportu osób
4) opisuje środki transportu lądowego osób
Przykładowe zadanie 2.
Na którym rysunku przedstawiono wagon przedziałowy?

A.

B.

C.

D.

Prawidłowa odpowiedź: B
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia rodzaje środków transportu osób
4) opisuje środki transportu lądowego osób
Przykładowe zadanie 3.
Dwie klasy podróży są oferowane przez
A.
B.
C.
D.

PKP Intercity.
Linie Lotnicze Wizzair.
Regularne Przewozy Autokarowe Sindbad.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Przemyśl.

Prawidłowa odpowiedź: A

Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia rodzaje środków transportu osób
12) przedstawia tendencje i plany rozwoju transportu
pasażerskiego
Przykładowe zadanie 4.
Na dworcu autobusowym znajduje się 5 stanowisk odjazdu. Odjazd autobusu ze stanowiska może odbyć się nie
częściej, niż co 15 minut. Pierwszy odjazd może nastąpić o godzinie 06:00, a ostatni o 20:00. Dobowa przepustowość
tego dworca wynosi
A.
B.
C.
D.

56 autobusów.
57 autobusów.
280 autobusów.
285 autobusów.

Prawidłowa odpowiedź: D
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) rozróżnia rodzaje lotnisk, portów i dworców
2) klasyfikuje lotniska, porty i dworce
Przykładowe zadanie 5.
Na rysunku przedstawiono dworzec
A.
B.
C.
D.

lotniczy.
kolejowy.
promowy.
autobusowy.

Prawidłowa odpowiedź: D
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3.1.3 KKK.01.3. Przygotowywanie obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych,
morskich i na dworcach
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.3. Przygotowywanie obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na
dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje pasażerów i zna ich potrzeby
3) wyróżnia pasażerów specjalnej troski
Przykładowe zadanie 6.
Na którym rysunku widoczny jest podróżujący, należący do pasażerów szczególnej kategorii?

A.

B.

C.

D.

Prawidłowa odpowiedź: C
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.3. Przygotowywanie obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na
dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) zna prawa pasażerów
1) rozróżnia dokumenty dotyczące praw pasażerów
podróżujących drogą powietrzną
Przykładowe zadanie 7.
Który z wymienionych dokumentów reguluje prawa pasażerów w przypadku odwołania lotu przez przewoźnika?
A. Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r.
dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.
B. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. dotyczące
praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
2006/2004.
C. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 2013 r.
w sprawie określenia dyrektora urzędu morskiego właściwego do rozpatrywaniaskarg w sprawie naruszeń
praw pasażerów podróżujących drogą morską.
D. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego
2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy
przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.
Prawidłowa odpowiedź: D
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.3. Przygotowywanie obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na
dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) zwraca uwagę na różnice kulturowe podczas
1) wskazuje podstawowe różnice kulturowe pomiędzy
planowania obsługi pasażerów
pasażerami z różnych części świata
Przykładowe zadanie 8.
W którym z wymienionych krajów stosuje się zazwyczaj ukłon przy powitaniu zamiast uścisku dłoni?
A.
B.
C.
D.

W Japonii.
W Hiszpanii.
We Włoszech.
W Stanach Zjednoczonych.

Prawidłowa odpowiedź: A
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.3. Przygotowywanie obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na
dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) zwraca uwagę na różnice kulturowe podczas
3) rozróżnia podstawowe gesty używane przez
planowania obsługi pasażerów
pasażerów z różnych kultur.
Przykładowe zadanie 9
W którym kraju gest dłoni przedstawiony na rysunku oznacza pieniądze?
A. W Grecji.
B. W Polsce.
C. W Japonii.
D. W Finlandii.
Prawidłowa odpowiedź: C

Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.3. Przygotowywanie obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na
dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) sporządza dokumentację związaną z planowaniem 2) sporządza dokumenty związane z obsługą
obsługi pasażerów w języku polskim oraz w dwóch
pasażera w porcie lotniczym;
językach obcych, w tym angielskim
Przykładowe zadanie 10.

O którą z wymienionych informacji należy uzupełnić załączoną kartę pokładową?
A.
B.
C.
D.

Numer lotu.
Godzinę przylotu.
Datę zakupu biletu.
Wymiar i wagę bagażu.

Prawidłowa odpowiedź: A
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.3. Przygotowywanie obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na
dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
12) przestrzega procedur w razie wystąpienia pożaru, 5) wskazuje drogi ewakuacyjne w portach lotniczych i
zagrożenia terrorystycznego i innych sytuacji
morskich oraz na dworcach
zagrażających bezpieczeństwu podróżnych
Przykładowe zadanie 11.
Który z przedstawionych piktogramów wskazuje drogę ewakuacyjną schodami w lewo w dół?

A.

B.

C.

D.

Prawidłowa odpowiedź: D
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3.1.4 KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i
na dworcach
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) udziela informacji pasażerom oraz pomaga podróżnym w
3) odczytuje i interpretuje podróżnym tablice
odczytaniu rozkładów, odnalezieniu bagażu, odszukaniu
przylotów i odlotów w porcie lotniczym
właściwej bramki/stanowiska/peronu w języku polskim oraz w
dwóch językach obcych, w tym angielskim
Przykładowe zadanie 12.

Na przedstawionej lotniskowej tablicy odlotów, określenie Cancelled oznacza, że lot do Krakowa o godzinie 8:25 jest
A.
B.
C.
D.

odwołany.
opóźniony.
przesunięty.
zawieszony.

Prawidłowa odpowiedź: A
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) udziela informacji pasażerom oraz pomaga podróżnym w
5) odczytuje i interpretuje podróżnym rozkłady jazdy
odczytaniu rozkładów, odnalezieniu bagażu, odszukaniu
pociągów na dworcu kolejowym
właściwej bramki/stanowiska/peronu w języku polskim oraz
w dwóch językach obcych, w tym angielskim
Przykładowe zadanie 13.

Na podstawie informacji zamieszczonych na tablicy odjazdów określ, z którego peronu odjeżdża pociąg do portu
lotniczego Manchester.
A.
B.
C.
D.

Z peronu 4A
Z peronu 4
Z peronu 3
Z peronu 1

Prawidłowa odpowiedź: D
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) udziela informacji pasażerom oraz pomaga podróżnym w odczytaniu 6) odczytuje i interpretuje podróżnym rozkłady jazdy
rozkładów, odnalezieniu bagażu, odszukaniu właściwej
autobusów na dworcu autobusowym
bramki/stanowiska/peronu w języku polskim oraz w dwóch językach
obcych, w tym angielskim
Przykładowe zadanie 14.

Na podstawie przedstawionego rozkładu jazdy autobusów linii nr 1B określ, o której godzinie w soboty z przystanku GorzówJagiełły jest ostatni kurs do Wojcieszyc.
A.
B.
C.
D.

godzinie 20:04
godzinie 20:02
godzinie 20:21
godzinie 20:12

Prawidłowa odpowiedź: A
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) udziela informacji pasażerom oraz pomaga podróżnym w odczytaniu 8) objaśnia znaczenie piktogramów
rozkładów, odnalezieniu bagażu, odszukaniu właściwej
bramki/stanowiska/peronu w języku polskim oraz w dwóch językach
obcych, w tym angielskim
Przykładowe zadanie 15.
Przedstawiony piktogram informacyjny stosowany w portach lotniczych oznacza
A.
B.
C.
D.

szatnię z przechowaniem bagażu.
przechowalnię bagażu.
szatnię personelu.
szatnię damską.

Prawidłowa odpowiedź: B
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) udziela informacji pasażerom oraz pomaga podróżnym w
8) objaśnia znaczenie piktogramów
odczytaniu rozkładów, odnalezieniu bagażu, odszukaniu
właściwej bramki/stanowiska/peronu w języku polskim oraz w
dwóch językach obcych, w tym angielskim
Przykładowe zadanie 16.
Którym z przedstawionych piktogramów oznacza się kasy biletowe?

A.

B.

C.

D.

Prawidłowa odpowiedź: D
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) prowadzi sprzedaż biletów
1) rozróżnia rodzaje biletów środków transportu
lotniczego, wodnego i lądowego
Przykładowe zadanie 17.
Na rysunku przedstawiono bilet na przejazd środkami komunikacji
A.
B.
C.
D.

publicznej podmiejskiej, poza granicami miasta.
publicznej miejskiej w granicach miasta.
prywatnej podmiejskiej.
prywatnej miejskiej.

Prawidłowa odpowiedź: B
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) prowadzi sprzedaż biletów
5) kalkuluje ceny biletów uwzględniając przysługujące
pasażerowi zniżki i taryfy
Przykładowe zadanie 18.
Ceny biletów za przejazd statkiem
normalny
ulgowy*
w jedną stronę
Krynica Morska - Frombork
30,00 zł
15,00 zł
w jedną stronę
Frombork – Krynica Morska
30,00 zł
15,00 zł
powrotny**
Krynica Morska – Frombork –
50,00 zł
25,00 zł
Krynica Morska
*bilety ulgowe przysługują: dzieciom do 7 lat, uczniom, studentom i emerytom
**bilet powrotny jest ważny jeden dzień

rower
10,00 zł
10,00 zł
15,00 zł

zwierzę
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł

Na podstawie przedstwionego cennika oblicz cenę najtańszego biletu na przejazd dla studenta, podróżującego z rowerem i
psem, który planuje popłynąć z Krynicy Morskiej do Fromborka i wrócić następnego dnia.
A.
B.
C.
D.

25,00 zł
50,00 zł
60,00 zł
75,00 zł

Prawidłowa odpowiedź: C

Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) przeprowadza odprawę biletowo-bagażową
1) wymienia czynności związane z przeprowadzeniem odprawy
biletowo-bagażowej
Przykładowe zadanie 19.
Przedstawiona w filmie czynność przeprowadzana jest w ramach odprawy bagażowo-biletowej w celu
A.
B.
C.
D.

uaktualnienia danych pasażera.
identyfikacji bagażu rejestrowanego.
przekazania dokumentów przez pasażera.
przekazania karty pokładowej pasażerowi.

Prawidłowa odpowiedź: B
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) przeprowadza odprawę biletowo-bagażową w języku polskim
2) rozróżnia dokumenty niezbędne do
oraz w dwóch językach obcych, w tym angielskim
przeprowadzenia odprawy biletowo-bagażowej
Przykładowe zadanie 20.
Który dokument przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Kartę pokładową.
Przywieszkę bagażową.
Bilet na przejazd pociągiem.
Formularz zgubienia bagażu.

Prawidłowa odpowiedź: B

Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4. Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) obsługuje pasażerów w gate'ach / przed wejściem na pokład 4) wyznacza miejsce pasażerowi na pokładzie środka
środka transportu pasażerskiego w języku polskim oraz w dwóch transportu pasażerskiego
językach obcych, w tym angielskim
Przykładowe zadanie 21.

Które miejsce w klasie ekonomicznej przy oknie, zgodnie z zamieszczonym rysunkiem, powinien otrzymać pasażer
zgłaszający taką prośbę przy zakupie biletu?

A.
B.
C.
D.

11K
24D
32A
36G

Prawidłowa odpowiedź: C
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3.1.5 KKK.01.5 Język angielski zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.5. Język angielski zawodowy
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w 1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
języku angielskim (ze szczególnym uwzględnieniem środków
umożliwiające realizację czynności zawodowych w
leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności
zakresie:
zawodowych w zakresie tematów związanych:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
w tym związanych z zapewnieniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
bezpieczeństwa i higieny pracy
zawodzie
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
koniecznych do realizacji czynności zawodowych
z usługami świadczonymi w danym zawodzie
c) procesów i procedur związanych z realizacją
zadań zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań
zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta
Przykładowe zadanie 22.

Przedstawiony na rysunku dokument podróży stosowany w liniach lotniczych to
A.
B.
C.
D.

visa.
airline ticket.
boarding pass.
customs declaration.

Prawidłowa odpowiedź: C
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.5. Język angielski zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w
standardowej odmianie języka angielskiego, a także proste
wypowiedzi pisemne w języku angielskim, w zakresie
umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
czynności zawodowych ( rozmowy, wiadomości,
komunikaty, instrukcje / filmy instruktażowe,
prezentacje), artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka;
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych (np. napisy, broszury,
instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację
zawodową)
Przykładowe zadanie 23.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu
wypowiedzi/tekstu

Który zapis zamieszczony na przedstawionej karcie pokładowej oznacza godzinę rozpoczęcia procedury wpuszczania
pasażerów na pokład samolotu?

A.
B.
C.
D.

Ticket No
Boarding Time
Departure Time
Passenger Name

Prawidłowa odpowiedź: B
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.5. Język angielski zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w
standardowej odmianie języka angielskiego, a także proste
wypowiedzi pisemne w języku angielskim, w zakresie
umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
czynności zawodowych ( rozmowy, wiadomości,
komunikaty, instrukcje / filmy instruktażowe,
prezentacje), artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka;
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych (np. napisy, broszury,
instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację
zawodową)
Przykładowe zadanie 24.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje

Na podstawie przedstawionych rysunków określ maksymalne wymiary bagażu rejestrowanego.
A.
B.
C.
D.

40 x 30 x 18 cm
55 x 40 x 23 cm
55 x 45 x 23 cm
149 x 119 x 171 cm

Prawidłowa odpowiedź: D
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3.1.6 KKK.01.6 Drugi język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.6. Drugi język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków
leksykalnych), umożliwiającym realizację
czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
Przykładowe zadanie 25.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do
realizacji czynności zawodowych

Które urządzenie przedstawiono na rysunku?
A. Informationstafel.
B. Sicherheitskontrolle.
C. Metalldetektorschleuse.
D. Metalldetektor-Handgerät.

Prawidłowa odpowiedź: D

3.1.7 KKK.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury i etyki w obsłudze
pasażera

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wymienia podstawowe zasady etyki w zawodzie

Przykładowe zadanie 26.
Zachowanie fair play w dążeniu do osiągnięcia sukcesu zawodowego oraz życzliwe współdziałanie i udzielanie pomocy
zawodowej to najważniejsze cechy w relacjach pracowników obsługi pasażerów
A. z konkurencją.
B. z dyrekcją i zarządem.
C. z innymi pracownikami.
D. z współpracownikami zewnętrznymi.
Prawidłowa odpowiedź: C
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3.1.8 KKK.01.8. Organizacja małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) rozdziela zadania zgodnie z umiejętnościami

Przykładowe zadanie 27.
Przydzielając zadania do wykonania, kierownik zespołu obsługi pasażerów na lotnisku powinien przede wszystkim
kierować się kryterium
A.
B.
C.
D.

stażu pracy.
preferencji własnych.
cech charakteru pracowników.
umiejętności niezbędnych do wykonania zadań.

Prawidłowa odpowiedź: D
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3.2 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji KKK.01 jest przeprowadzana według modelu D i trwa 120 minut.
Pan Piotr Kraszewski zamierza odbyć podróż za granicę w dniach od 12 października do 20 października 2021 r.,
w związku z czym udał się do biura obsługi podróżnych z prośbą o zaplanowanie dla niego najtańszej podróży lotniczej z Krakowa
do Kairu i z powrotem w ww terminie.
Pasażer wykupi bilet na trasie Kraków – Kair – Kraków w klasie ekonomicznej (Y). W dniu wylotu zgłosi się z ważnym
paszportem do odprawy biletowo-bagażowej na lotnisku w Krakowie. Pan Kraszewski będzie podróżował z bagażem podręcznym o
masie 5 kg i wymiarach 50 x 40 x 20 cm oraz rejestrowanym o masie 24 kg i wymiarach 80 x 45 x 30 cm. Podróżny poprosił
o miejsce przy przejściu na całej trasie.
Bording zaczyna się 2 godziny przed każdym lotem.
Wszyscy przewoźnicy na tej trasie wykorzystują samolot Boeing 737.
Na Lotnisku Chopina w Warszawie w dniach 9 – 14 października 2021 r. są zaplanowane prace remontowe, co skutkuje
tym, że ww terminal będzie zamknięty. W związku z tym, odprawa lotu SM 1372 z Warszawy do Aten odbędzie się w Terminalu 2,
bramka 10.
Wykonaj następujące czynności związane z obsługą i odprawą Piotra Kraszewskiego:
 opracuj zestawienie całkowitych kosztów podróży lotniczej dla dostępnych połączeń;
 wypełnij plan podróży dla najtańszego połączenia z Krakowa do Kairu i z powrotem;
 wypełnij kartę rezerwacji lotu na odcinku Warszawa - Ateny, realizowanego podczas najtańszego połączenia na trasie
Kraków – Kair – Kraków,
 wypełnij kartę pokładową dla Piotra Kraszewskiego na lot powrotny na odcinku z Kairu do Aten, realizowany podczas
najtańszego połączenia na trasie Kraków – Kair – Kraków;
 w zestawieniu przedmiotów znajdujących się w bagażu kabinowym zaznacz rzeczy dozwolone do przewozu;
 sporządź w języku angielskim informację dla podróżnych o utrudnieniach w porcie lotniczym.
Do wykonania zadania wykorzystaj:
 warunki odprawy pasażerów na lotnisku;
 schemat rozmieszczenia miejsc w samolocie Boeing 737;
 tabele lotów Kraków - Kair - Kraków;
 wytyczne do sporządzenia informacji w języku angielskim.
Warunki odprawy pasażerów na lotnisku
1. Odprawa pasażerów rozpoczyna się na 120 minut przed odlotem, a boarding kończy się 40 minut przed odlotem.
2. Maksymalne wymiary i masa bagażu podręcznego dla klasy ekonomicznej.
Przewoźnik lotniczy

Wymiary bagażu podręcznego

PLL LOT
Olympic Air
Slovak Airlines
Air Cairo
Ellinair

55 x 40 x 23 cm
55 x 40 x 20 cm
55 x 40 x 23 cm
55 x 40 x 23 cm
55 x 40 x 23 cm

Limit wagowy bagażu
podręcznego
8 kg
8 kg
8 kg
7 kg
6 kg

3. Maksymalne wymiary i masa bagażu rejestrowanego dla klasy ekonomicznej
Limit wagowy bagażu
Przewoźnik lotniczy
Wymiary bagażu rejestrowanego
rejestrowanego
PLL LOT
suma boków (dł. x szer. x gł.) - 158 cm
23 kg
Olympic Air
suma boków (dł. x szer. x gł.) - 158 cm
32 kg
Slovak Airlines
suma boków (dł. x szer. x gł.) - 158 cm
23 kg
Air Cairo
suma boków (dł. x szer. x gł.) - 158 cm
32 kg
Ellinair
suma boków (dł. x szer. x gł.) - 158 cm
32 kg
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Dopłata za każdy kg
30,00 zł za odcinek
30,00 zł za odcinek
30,00 zł za odcinek
20,00 zł za odcinek
20,00 zł za odcinek

Dopłata za każdy kg
60,00 zł za odcinek
50,00 zł za odcinek
100,00 zł za odcinek
50,00 zł za odcinek
50,00 zł za odcinek

Schemat rozmieszczenia miejsc w samolocie Boeing 737-800
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Tabele lotów Kraków - Kair - Kraków
Wylot: 12 października 2021r.
LO 5674 - realizowany przez PLL LOT, termianl 2, bramka nr 5
12.15
Kraków, Port Lotniczy Balice (KRK)
13.10
Warszawa, Lotnisko Chopina (WAW)
Czas przesiadki

0 h 55 min

SM 1372 - realizowany przez Air Cairo, terminal 1, bramka nr 8
15.15
Warszawa, Lotnisko Chopina (WAW)
18.20
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)

4 h 05 min

Czas przesiadki

13 h 40 min

SM 0124 - realizowany przez Air Cairo, terminal B, bramka nr 2
08:00 (+ 1 dzień)
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
09.40
Kair, Port Lotniczy (CAI)

1 h 40 min

Przylot: 13 października 2021r.
Czas trwania podróży: 22 h 25 min
Powrót: wylot 19 października 2021r.
A3 4536 - realizowany przez Olympic Air, terminal 3, bramka nr 6
09.20
Kair, Port Lotniczy (CAI)
10.55
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
Czas przesiadki
A3 4536 - realizowany przez Olympic Air, terminal B, bramka nr 10
09.30 ( + 1 dzień)
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
14.25
Warszawa, Lotnisko Chopina (WAW)
Czas przesiadki
LO 7853 - realizowany przez PLL LOT, terminal 1, bramka nr 4
16.35
Warszawa, Lotnisko Chopina (WAW)
17.30
Kraków, Port Lotniczy Balice (KRK)
Przylot: 20 października 2021 r.
Czas trwania podróży: 31 h 10 min
Cena za bilet: 1975,00 zł w obie strony
Nie pobiera się dodatkowych opłat za wybór miejsca.
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2 h 05 min

1 h 35 min
22 h 35 min
3 h 55 min
2 h 10 min
0 h 55 min

Wylot: 12 października 2021r.
LO 5674 - realizowany przez PLL LOT, terminal 2, bramka nr 5
12.15
Kraków, Port Lotniczy Balice (KRK)
13.10
Warszawa, Lotnisko Chopina (WAW)
Czas przesiadki
LO 2463- realizowany przez PLL LOT, terminal 1, bramka nr 8
15.15
Warszawa, Lotnisko Chopina (WAW)
18.20
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
Czas przesiadki
A3 4536 - realizowany przez Olympic Air, terminal B, bramka nr 2
07:00 (+ 1 dzień)
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
08.35
Kair, Port Lotniczy (CAI)
Przylot: 13 października 2021r.
Czas trwania podróży: 21 h 20 min
Powrót: wylot 19 października 2021r.
A3 4536 - realizowany przez Olympic Air, terminal 3, bramka nr 6
09.20
Kair, Port Lotniczy (CAI)
10.55
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
Czas przesiadki
A3 4536 - realizowany przez Olympic Air, terminal B, bramka nr 10
09.30 ( + 1 dzień)
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
14.25
Warszawa, Lotnisko Chopina (WAW)
Czas przesiadki

0 h 55 min
2 h 05 min
4 h 05 min
12 h 40 min
1 h 35 min

1 h 35 min
22 h 35 min
3 h 55 min
8 h 15 min

LO 1236 - realizowany przez PLL LOT, terminal 1, bramka nr 5
22.40
23.35

Warszawa, Lotnisko Chopina (WAW)
Kraków, Port Lotniczy Balice (KRK)

Przylot: 20 października 2021 r.
Czas trwania podróży: 37 h 15 min
Cena za bilet: 1908,00 zł w obie strony
Dodatkowe opłaty: wybór miejsca na trasie w jedną stronę wynosi 40,00 zł
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0 h 55 min

Wylot: 12 października 2021r.
LO 5674 - realizowany przez PLL LOT, terminal 2, bramka nr 5
12.15
Kraków, Port Lotniczy Balice (KRK)
13.10
Warszawa, Lotnisko Chopina (WAW)
Czas przesiadki
LO 2463- realizowany przez PLL LOT, terminal 1, bramka nr 8
15.15
Warszawa, Lotnisko Chopina (WAW)
18.20
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
Czas przesiadki
EL 8976 - realizowany przez Ellinair, terminal C, bramka nr 2
09:00 (+ 1 dzień)
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
10.35
Kair, Port Lotniczy (CAI)
Przylot: 13 października 2021r.
Czas trwania podróży: 23 h 20 min
Powrót: wylot 19 października 2021r.
A3 4536 - realizowany przez Olympic Air, terminal 3, bramka nr 6
09.20
Kair, Port Lotniczy (CAI)
10.55
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
Czas przesiadki
A3 5423 - realizowany przez Olympic Air, terminal B, bramka nr 2
19.20
Ateny, Port Lotniczy Ateny (ATH)
23.20
Bratysława, Port Lotniczy Bratysława
(BTS)
Czas przesiadki
6Q 4536 - realizowany przez Slovak Airlines, terminal C, bramka nr 3
11:00 ( + 1 dzień)
Bratysława, Port Lotniczy Bratysława
12:30
(BTS)
Kraków, Port Lotniczy Balice (KRK)
Przylot: 20 października 2021 r.
Czas trwania podróży: 26 h 10 min
Cena za bilet: 2106,00 zł w obie strony
Nie pobiera się dodatkowych opłat za wybór miejsca.

0 h 55 min
2 h 05 min
4 h 05 min
14 h 40 min
1 h 35 min

1 h 35 min
8 h 25 min
3h
11 h 40 min
1 h 30 min

Godziny podane są w czasie lokalnym.
Wytyczne do sporządzenia informacji w języku angielskim
Tekst powinien zawierać informacje o:
 nazwie terminalu, w którym trwają prace remontowe,
 terminie i przyczynie zamknięcia terminalu,
 przewidywanym czasie trwania utrudnień,
 terminalu zastępczym, do którego należy się udać.
Długość tekstu powinna wynosić od 25 do 70 wyrazów (nie licząc słów, które są już podane)
Uwaga: Daty, godziny, lotniska w zadaniu praktycznym zostały przyjęte tylko dla celów przeprowadzenia egzaminu.

.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:




zestawienie całkowitych kosztów podróży lotniczej Piotra Kraszewskiego dla dostępnych połączeń;
plan podróży Piotra Kraszewskiego dla najtańszego połączenia Kraków - Kair - Kraków;
karta rezerwacji lotu na odcinku Warszawa - Ateny, realizowanego podczas najtańszego połączenia na trasie Kraków – Kair
– Kraków;
karta pokładowa dla Piotra Kraszewskiego na lot powrotny na odcinku z Kairu do Aten, realizowany podczas najtańszego
połączenia na trasie Kraków – Kair – Kraków;
zestawienie przedmiotów znajdujących się w bagażu kabinowym;
informacja w języku angielskim o utrudnieniach w porcie lotniczym w Warszawie.





Zestawienie całkowitych kosztów podróży lotniczej dla dostępnych połączeń
Lp.

Połączenie

Nr rejsu

Cena za bilet

Opłaty
dodatkowe

Kraków – Kair
I
Kair – Kraków

Kraków – Kair
II
Kair – Kraków

Kraków – Kair

III
Kair – Kraków
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Opłata
za bagaż

Razem
do dopłaty
za bagaż

Razem
do zapłaty

Plan podróży dla najtańszego połączenia Kraków – Kair – Kraków

Odcinek
podróży

Nr rejsu

Przewoźnik
Loty docelowe
Kod portu
Godzina
odlotu
z
do

Godzina
przylotu

I

Łączny czas
podróży
z przesiadką
……………. godz.

II

……………… min

III
Łącznie czas
przesiadek

Odcinek
podróży

………….. godz. …………….. min

Nr rejsu

Przewoźnik
Loty powrotne
Kod portu
Godzina
z
do
odlotu

Godzina
przylotu

I

Łączny czas
podróży
z przesiadką
……………. godz.

II

……………… min

III
Łącznie czas
przesiadek

……………….. godz. ……………….. min

Karta rezerwacji lotu na odcinku Warszawa – Ateny,
realizowanego podczas najtańszego połączenia na trasie Kraków – Kair – Kraków
Port wylotu

Godzina odlotu

Godzina
przylotu

Port przylotu

Rozkładowy
czas lotu

Numer rejsu

Klasa podróży

Przydzielone miejsce w samolocie

Linia lotnicza realizująca
wybrany odcinek podróży

Data wylotu

Imię i nazwisko pasażera

Typ samolotu
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Karta pokładowa dla Piotra Kraszewskiego na lot powrotny na odcinku z Kairu do Aten,
realizowany podczas najtańszego połączenia na trasie Kraków – Kair – Kraków

Boarding pass

Boarding pass

Name

Name

Seat

From

From

Flight no

To

Class

To

Date

Dept. Time

Carrier

Flight no

Date

Term.

Gate

Gate

Boarding
Time

Seat

Zestawienie przedmiotów znajdujących się w bagażu kabinowym
Bagaż kabinowy
Masa: ……………….
Wymiary:..........................
Przedmioty,
które można przewieźć w bagażu kabinowym
(zaznacz znakiem X)

Przedmioty w bagażu kabinowym
Odzież wierzchnia
2 termometry rtęciowe
Laptop
Klucz francuski
Perfumy o pojemności 200 ml
Żel do włosów o pojemności 75 ml
Nożyczki z ostrzem powyżej 6 cm
Suszarka do włosów
Aparat fotograficzny
Kij golfowy
Książka
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Informacja w języku angielskim o utrudnieniach w porcie lotniczym w Warszawie
Dear Passengers,
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
We are very sorry for the inconvenience.

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.3 Przygotowywanie obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje pasażerów i zna ich potrzeby
4) identyfikuje potrzeby pasażerów.
2) zna prawa pasażerów
8) przestrzega procedur i praw pasażera w razie wystąpienia
sytuacji nieoczekiwanych takich jak odwołanie/ opóźnienie
podróży.
5) korzysta z danych statystycznych, map,
1) posługuje się rozkładami jazdy, planami rejsów, schematami
przewodników, ofert biur podróży,
połączeń komunikacyjnych, tabelami z czasem dojazdu do
informatorów oraz planów i strategii
stacji, planami stacji, dworców i portów
przewoźników w języku polskim oraz w dwóch
językach obcych, w tym angielskim
8) sporządza dokumentację związaną z
2) sporządza dokumenty związane z obsługą pasażera w porcie
planowaniem obsługi pasażerów w języku
lotniczym
polskim oraz dwóch językach obcych, w tym
angielskim
9) przestrzega standardów bezpieczeństwa
1) definiuje rzeczy które można wziąć na pokład środków
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi
transportu osób oraz sposób ich przewożenia
i transportu pasażerów podczas
przygotowywania obsługi pasażerów
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.4 Realizacja obsługi bezpośredniej pasażerów w portach lotniczych, morskich i na dworcach
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) udziela informacji pasażerom oraz pomaga
1) wskazuje drogę podróżnym do właściwej
podróżnym w odczytaniu rozkładów,
bramki/stanowiska/peronu uwzględniając ich specjalne potrzeby
odnalezieniu bagażu, odszukaniu właściwej
bramki/stanowiska/peronu w języku polskim
oraz w dwóch językach obcych, w tym
angielskim
5) kalkuluje ceny biletów uwzględniając przysługujące pasażerowi
2) prowadzi sprzedaż biletów
zniżki i taryfy.
34

5) sporządza dokumentację związaną z obsługą
pasażerów w języku polskim oraz w dwóch
językach obcych, w tym angielskim
6) obsługuje i opiekuje się podróżnymi podczas
nieoczekiwanych przerw w podróży oraz w
sytuacjach kryzysowych;
7) obsługuje pasażerów zgodnie z zasadami
kultury uwzględniając ich przynależność do
różnych kultur
8) przeprowadza odprawę biletowo-bagażową w
języku polskim oraz w dwóch językach obcych,
w tym angielskim
9) obsługuje pasażerów w gate'ach / przed
wejściem na pokład środka transportu
pasażerskiego w języku polskim oraz w dwóch
językach obcych, w tym angielskim;
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.01.5 Język angielski zawodowy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i
logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku
angielskim, w zakresie umożliwiającym
realizację zadań zawodowych:
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. polecenie, komunikat,
instrukcję);
b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne
wypowiedzi pisemne dotyczące czynności
zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcję,
wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument
związany z wykonywanym zawodem – wg
wzoru)

4) wydaje karty pokładowe
2) opisuje tryb postępowania i informowania pasażerów w
sytuacjach kryzysowych
4) stosuje odpowiednie zwroty grzecznościowe
4) wskazuje dokumenty, które muszą posiadać podróżni podczas
odprawy i podróży
2) rozróżnia dokumenty niezbędne do obsługi pasażerów w
gate’ach
4) wyznacza miejsce pasażerowi na pokładzie środka transportu
pasażerskiego

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) przedstawia sposób postępowania w różnych sytuacjach
zawodowych (np. udziela instrukcji, wskazówek, określa zasady)

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji KKK.01 Obsługa bezpośrednia pasażerów przed podróżą w
przewozach lotniczych, morskich i lądowych, np.:






planowania obsługi pasażerów w na dworcach, lotniskach, portach przy wykorzystaniu map, planów
dworców/stacji/portów, rozkładów rejsów, rozkładów jazdy i innych materiałów potrzebnych do planowania podróży;
organizowania podróży w przewozach lądowych;
organizowania podróży w przewozach lotniczych morskich;
prowadzenia informacji dla pasażerów dotyczących poruszania się po dworcach/lotniskach/portach oraz przebiegu
podróży, a także przygotowania materiałów z tym związanych;
przygotowania oferty usług dla pasażerów o różnych potrzebach.
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Kwalifikacja KKK.02 Obsługa bezpośrednia pasażerów w podróży w przewozach lotniczych,
morskich i lądowych
3.3 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.3.1 KKK.02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w
stanach zagrożenia zdrowia i życia

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) opisuje procedury postępowania w sytuacji zaistnienia
wypadku w pracy

Przykładowe zadanie 1.
W jakiej sekwencji należy wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) u osoby dorosłej?
A.
B.
C.
D.

15 uciśnięć : 2 wdechy.
30 uciśnięć : 2 wdechy.
15 wdechy ; 2 uciśnięcia.
30 wdechy : 2 uciśnięcia.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.3.2 KKK.02.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowymi pojęciami dotyczącymi
4) opisuje proces transportowy w przewozach pasażerskich
transportu
i jego elementy
Przykładowe zadanie 2.
W sytuacji, gdy przewozi się uczestników kolejnych turnusów wczasów i jedna grupa osób powraca po zakończonym
turnusie, a na jej miejsce pojazd przywozi kolejną grupę wczasowiczów do tego samego punktu, odbywa się przewóz
A.
B.
C.
D.

regularny.
specjalny.
kabotażowy.
wahadłowy.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje środki transportu powietrznego osób
2) rozróżnia rodzaje środków transportu osób
Przykładowe zadanie 3.
Na rysunku przedstawiono samolot linii lotniczych. Z którego kraju pochodzi ten przewoźnik?
A.
B.
C.
D.

Z Włoch.
Z Australii.
Z Wielkiej Brytanii.
Ze Stanów Zjednoczonych.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje środki transportu morskiego osób
2) rozróżnia rodzaje środków transportu osób
Przykładowe zadanie 4.
Na którym rysunku jest przedstawiony prom pasażerski?

Odpowiedź prawidłowa: B

A.

B.

C.

D.
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Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) wskazuje funkcje środków transportu lądowego osób
2) rozróżnia rodzaje środków transportu osób
Przykładowe zadanie 5.
Które z opisanych zachowań pasażerów jest dopuszczalne w pociągu Express Intercity Premium (Pendolino), w strefie
oznaczonej załączonymi piktogramami?

A.
B.
C.
D.

Prowadzenie rozmowy przez telefon.
Słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki.
Prowadzenie dyskusji ze współpasażerami.
Praca na laptopie przy wyłączonym dźwięku.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.2. Podstawy obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia rodzaje środków transportu osób
10) identyfikuje wyposażenie poszczególnych środków
transportu
Przykładowe zadanie 6.
Na którym rysunku przedstawiono wagon restauracyjny?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: D

38

3.3.3 KKK.02.3. Organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Jednostka efektów kształcenia
K.02.3. Organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) planuje organizację obsługi pasażerów ze szczególnym 4) wskazuje etapy i czynności wykonywane przez obsługę
uwzględnieniem osób o specjalnych wymaganiach
na pokładach środków transportu w przewozach
lotniczych, morskich i lądowych
Przykładowe zadanie 7.
Jaka jest prawidłowa kolejność czynności wykonywanych przez obsługę pokładową, przed wystartowaniem samolotu?

A.

B.

C.

D.

sprawdzenie
przygotowania
samolotu do
przyjęcia
podróżnych

sprawdzenie kart
pokładowych
podróżnych

sprawdzenie
kart
pokładowych
podróżnych

sprawdzenie
przygotowa-nia
samolotu do
przyjęcia
podróżnych

sprawdzenie
przygotowania
samolotu do
przyjęcia
podróżnych

sprawdzenie
liczby
pasażerów na
pokładzie,
zapiętych pasów
i pozamykanie
półek
bagażowych

pomoc
pasażerom przy
zajmowaniu
miejsc
i rozlokowa-niu
bagażu

sprawdzenie
przygotowa-nia
samolotu do
przyjęcia
podróżnych

sprawdzenie
liczby
pasażerów na
pokładzie,
zapiętych
pasów i
pozamykanie
półek
bagażowych

zademonstrowanie zasad
bezpieczeństwa

zademonstrowanie zasad
bezpieczeń-stwa

pomoc
pasażerom przy
zajmowaniu
miejsc
i rozlokowa-niu
bagażu

sprawdzenie
liczby
pasażerów
na pokładzie,
zapiętych
pasów
i pozamykanie
półek
bagażowych

zademonstrowanie zasad
bezpieczeń-stwa

sprawdzenie
kart pokładowych
podróżnych

pomoc
pasażerom przy
zajmowaniu
miejsc
i rozlokowa-niu
bagażu

zademonstrowanie zasad
bezpieczeństwa

sprawdzenie
liczby
pasażerów
na pokładzie,
zapiętych
pasów i
pozamykanie
półek
bagażowych

pomoc
pasażerom przy
zajmowaniu
miejsc
i rozlokowa-niu
bagażu

sprawdzenie kart
pokładowych
podróżnych

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.3. Organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wyróżnia rodzaje i określa cechy eksploatowanych 5) identyfikuje przewoźników poprzez nazwy, skróty i
środków transportu do przewozu osób
symbole umieszczone na eksploatowanych środkach
transportu do przewozu osób
Przykładowe zadanie 8.
Co oznacza obecnie skrót TLK?
A.
B.
C.
D.

Tanie Linie Kolejowe.
Twoje Linie Kolejowe.
Tarnowskie Linie Kolejowe.
Turystyczne Linie Kolejowe.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.3. Organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) organizuje i nadzoruje obsługę osób w środkach 2) stosuje przepisy krajowe i międzynarodowe związane z
transportu pasażerskiego przestrzegając praw pasażera
obsługą osób w środkach transportu pasażerskiego
Przykładowe zadanie 9.
W jaki sposób może odbyć podróż samolotem pies pasażera, przedstawiony na rysunku?
A.
B.
C.
D.

W kokpicie, z założonym kagańcem.
W pomieszczeniu stewardess, na smyczy.
Wyłącznie w luku bagażowym, w twardym transporterze.
W kabinie pasażerskiej, w miękkiej torbie do przewozu zwierząt.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.3. Organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) sprawdza czystość i porządek
1) zna zakres obowiązków na poszczególnych
stanowiskach w różnych środkach transportu
Przykładowe zadanie 10.
W rejsach lotniczych dalekodystansowych uzupełnienie środków higienicznych na odcinek powrotny znajduje się
A.
B.
C.
D.

w sali stewardes.
w luku bagażowym.
w kokpicie samolotu.
w kabinie pasażerskiej.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.3. Organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
14) przestrzega procedur postępowania z rzeczami
2) stosuje procedury postępowania z rzeczami
pozostawionymi przez pasażerów
pozostawionymi przez pasażerów na pokładzie środków
transportu
Przykładowe zadanie 11.
Gdzie należy przekazać rzeczy pozostawione przez pasażera na pokładzie samolotu?
A.
B.
C.
D.

Do punktu Obsługi Pasażera na danym lotnisku.
Do Biura Rzeczy Znalezionych na danym lotnisku.
Do Punktu Informacji Lotniskowej danego lotniska.
Do Punktu odprawy biletowo-bagażowej danego lotniska.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.3. Organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
16) przygotowuje dania w części handlowo - usługowej
4) utrzymuje właściwą temperaturę przed ekspedycją
zakładu zgodnie z recepturami i zamówieniem
Przykładowe zadanie 12.
W jakim czasie i w jakiej temperaturze należy podgrzewać dania lekkie śniadaniowe podawane pasażerom podczas lotu?
A.
B.
C.
D.

13 min / 150 °C
26 min / 120 °C
36 min / 150 °C
45 min / 120 °C

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.3. Organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
16) przygotowuje dania w części handlowo - usługowej
5) rozpoznaje potrawy charakterystyczne dla kuchni polskiej
zakładu zgodnie z recepturami i zamówieniem
i innych narodowości
Przykładowe zadanie 13.
Który z pokazanych na rysunkach posiłków powinien być podany pasażerowi, którego poprosił o danie kuchni indyjskiej?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.3.4 KKK.02.4. Wykonywania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.4. Wykonywania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) przyjmuje pasażerów, pomaga zająć im miejsce 3) wskazuje miejsca pasażerom, wynikające z
rozmieszcza ich uwzględniając ich specyficzne potrzeby
dokumentów podróżnych

Przykładowe zadanie 14.

Na podstawie załączonego biletu wskaż miejsce dla pasażera.
A.
B.
C.
D.

Wagon nr 31, przedział nr 2, miejsce nr 82 - przy oknie.
Wagon nr 13, przedział nr 8, miejsce nr 82 - koło drzwi.
Wagon nr 24, bez przedziałów, miejsce nr 1 – przy oknie.
Wagon nr 8, bez przedziałów, miejsce nr 2 – przy przejściu.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.4. Wykonywania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) przyjmuje pasażerów, pomaga zająć im miejsce
6) sprawdza ważność dokumentów tożsamości
rozmieszcza ich uwzględniając ich specyficzne potrzeby
podróżnych
Przykładowe zadanie 15.
Okres ważności paszportu dla pełnoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej wynosi
A.
B.
C.
D.

5 lat.
7 lat.
10 lat.
15 lat.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.4. Wykonywania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) zapoznaje pasażerów z wyposażeniem, również 7) rozpoznaje symbole środków I urządzeń ratunkowych
awaryjnym i procedurami awaryjnymi
na pokładzie środków transportu pasażerskiego
Przykładowe zadanie 16.
Przedstawiony na rysunku znak informacyjny stosowany na statkach morskich oznacza
A.
B.
C.
D.

koło ratunkowe.
kamizelkę ratunkową.
kombinezon ratunkowy.
kamizelkę ratunkową dla niemowląt.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.4. Wykonywania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3)
identyfikuje
pasażerów
o szczególnych potrzebach, np.
6) obejmuje szczególną opieką pasażerów VIP oraz
osób
niewidomych,
o
ograniczonych
możliwościach
niepełnosprawnych, kobiety w ciąży i dzieci
ruchu, itd.
Przykładowe zadanie 17.
Których z wymienionych pasażerów określa się terminem PRM (Passengers with Reduced Mobility)?
A.
B.
C.
D.

Dzieci podróżujące bez opiekuna.
Niepełnosprawnych, którzy nie wymagają specjalnej asysty.
Wyłącznie niewidomych podróżujących bez psa przewodnika.
O ograniczonych możliwościach ruchowych, którzy wymagają specjalnej asysty.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.4. Wykonywania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) dobiera miejsca dla pasażerów o szczególnych
6) obejmuje szczególną opieką pasażerów VIP oraz
potrzebach
niepełnosprawnych, kobiety w ciąży I dzieci
Przykładowe zadanie 18.
Osobie z niepełnosprawnością ruchową nie wolno wyznaczyć miejsca w samolocie znajdującego się
A.
B.
C.
D.

przy oknie.
w klasie biznes.
daleko od toalety.
przy wyjściu ewakuacyjnym.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.4. Wykonywania obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) stosuje sygnały wzywania pomocy wykorzystując 1) rozpoznaje kody stosowane do sygnalizacji w żegludze
Międzynarodowy Kod Sygnałowy
Przykładowe zadanie 19.
Na statku pasażerskim dostrzeżono manewrującą jednostkę, która na maszcie sygnałowym wywiesiła przedstawioną na
rysunku flagę. Co oznacza ten sygnał?
A.
B.
C.
D.

Człowiek za burtą.
Potrzebuję pomocy.
Potrzebuję pomocy medycznej.
Kierujecie się ku niebezpieczeństwu.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.5 KKK.02.5 Język angielski zawodowy
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.5 Język angielski zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku angielskim (ze szczególnym
uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym
realizację czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w
danym zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 20.
Który z terminów określa w języku angielskim szybkie opuszczenie samolotu przez pasażerów i załogę, poprzez wyjścia
boardingowe po schodach lub przez rękaw poza statek powietrzny?
A.
B.
C.
D.

Duty Time
Special Pax
Briefing Room
Rapid Deplaning

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
KKK.02.5. Język angielski zawodowy
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków 1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
językowych w języku angielskim (ze szczególnym umożliwia jące realizację czynności zawodowych w zakresie:
uwzględnieniem
środków
leksykalnych),
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
umożliwiającym realizację czynności zawodowych
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
w zakresie tematów związanych:
pracy
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do
b) z głównymi technologiami stosowanymi w
realizacji czynności zawodowych
danym zawodzie
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
zawodowych
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta
Przykładowe zadanie 21.
Którą pozycję, wykonywaną podczas sytuacji awaryjnej na pokładzie samolotu, przedstawiono w filmie?
A.
B.
C.
D.

Brace position.
Upright position.
Privileged position.
Emergency position.

Prawidłowa odpowiedź: A
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Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.5 Język angielski zawodowy
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie,
2) znajduje w wypowiedzi/tekście określone informacje
w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego, a także
proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym,
w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych dotyczących jeździectwa (np. rozmowy,
wiadomości, komunikaty, instrukcje lub filmy
instruktażowe, prezentacje), artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych związanych ze szkoleniem
jeździeckim (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi,
przewodniki, dokumentację zawodową)
Przykładowe zadanie 22.
Na podstawie zamieszczonego rysunku określ, które z wymienionych miejsc znajduje się w strefie o największej szansie
przeżycia katastrofy lotniczej przez pasażera.
A.
B.
C.
D.

6B
8C
12A
15F

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.5 Język angielski zawodowy
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku 2) przekazuje w języku polskim informacje sformułowane w
angielskim, w zakresie umożliwiającym realizację zadań
języku angielskim
zawodowych:
a) przetwarza tekst ustnie lub pisemnie w typowych
sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności
zawodowych
Przykładowe zadanie 23.

Którą z wymienionych pozycji, na zamieszczonym fragmencie formularza reklamacyjnego, powinien zaznaczyć podróżny
w przypadku utraty mienia z bagażu głównego?
A.
B.
C.
D.

9. □ Damage suffered.
10. □ Refusal to honour the guarantee.
13. □ Commercial practices/sales methods.
16. □ Payment arrangements.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.3.6 KKK.02.5 Drugi język zawodowy
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.6 Drugi język zawodowy
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu,
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego
ewentualnie fragmentu wypowiedzi lub tekstu
nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne
w języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym
realizację zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
czynności zawodowych dotyczących
bezpośredniej obsługi pasażera w środkach
transportu (np. rozmowy, wiadomości,
komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe,
prezentacje), artykułowane wyraźnie,
w standardowej odmianie języka
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych związanych bezpośrednią
obsługą pasażera w środkach transportu (np.
napisy, broszury, instrukcje obsługi, przewodniki,
dokumentację zawodową)
Przykładowe zadanie 24.
Czego dotyczy rozmowa pomiędzy stewardesą a pasażerem na pokładzie samolotu, której fragment przedstawiono w
ramce?
A.
B.
C.
D.

Zakupu przekąski i wody.
Zakupu dania obiadowego.
Potrzeby wymiany waluty.
Złego samopoczucia pasażera.

S: Sie wünschen?
P: Können sie mir etwas empfehlen?
S: Viellicht Hänchen mit Pommes frites?
P: Gut, Ich möchte das.
S: Möchten sie einen Salat?
P: Ja, Rübensalat bitte.
S: Möchten sie etwas trinken?
P: Ja eine Cola bitte. Ich möchte zahlen.
S: Das macht zusammen 35 euro.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.3.7 KKK.02.7 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia
KKK.02.7 Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) omawia różnicę między komunikacją werbalną (pionową
i poziomą) oraz niewerbalną

Przykładowe zadanie 25.
Które z wymienionych sposobów przekazywania informacji nie są charakterystyczne dla komunikacji niewerbalnej?
A. Pozycja ciała i dotyk.
B. Mimika twarzy i gesty.
C. Słowa mówione lub pisane.
D. Wysokość i natężenie głosu.
Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.8 KKK.02.8 Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.02.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) sporządza plan prac zespołu

Przykładowe zadanie 26.
Kto odpowiada za sporządzenie planu pracy zespołu powołanego do wykonania określonego zadania?
A.
B.
C.
D.

Wszyscy członkowie zespołu.
Szef zespołu realizującego zadanie.
Pracownik wyznaczony przez zespół.
Osoba zatrudniona do pracy w zespole.

Prawidłowa odpowiedź: B
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3.4 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji KKK.02 jest przeprowadzana według modelu W i trwa 120 minut.
Jesteś członkiem personelu pokładowego podczas lotu samolotem.
1. Przygotuj się do obsługi pasażerów.
2. Na podstawie kart pokładowych wskaż miejsca w samolocie, które mają zająć pasażerowie. W tym celu na załączonym
schemacie samolotu wpisz inicjały pasażera na miejscu, które ma zająć.
3. Spośród bagaży znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym wybierz te, które mogą trafić do schowka nad fotelami
pasażerów i umieść je tam. Obowiązujące wymiary bagażu podręcznego podano poniżej.
4. Przeprowadź instruktaż bezpieczeństwa dla pasażerów lotu w języku polskim lub angielskim.
Sprzęt niezbędny do wykonania pokazu wybierz spośród akcesoriów znajdujących się na twoim stanowisku pracy. Skorzystaj z
gotowego tekstu instruktażu.
Przed przystąpieniem do wykonania instruktażu zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego gotowość do wykonania
polecenia.
5. Na stanowisku wyposażonym w fotele wykonaj czynności związane z przygotowaniem do lotu pasażera podróżującego
z 18-miesięcznym dzieckiem.
Pasażerem jesteś Ty, a jako dziecko wykorzystaj lalkę.
Przed przystąpieniem do wykonania polecenia zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego gotowość do wykonania zadania.
6. Przetłumacz zwroty stosowane w obsłudze pasażerów.
7. Podczas lotu czterech pasażerów złożyło zamówienie w języku angielskim.
Na stanowisku pracy znajdują się cztery podpisane tace, przygotuj na nich zamówienie pasażerów następnie przewieź je wózkiem
do stanowiska z fotelami pasażerów i podaj według kolejności zamówienia (pasażer A, B, C, D).
8. Oblicz całkowity koszt zamówienia każdego z pasażerów w złotówkach i w euro. Ceny produktów i kursy walut podano
w cenniku produktów sprzedawanych na pokładzie samolotu.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu egzaminacyjnym.
Uwaga! Informacje w arkuszu egzaminacyjnym przyjęte zostały tylko dla celów przeprowadzenia egzaminu.
Karty podkładowe pasażerów
Pasażer Jan Kowalski (JK)
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Pasażer Anna Nowak (AN)

Pasażer Piotr Wiśniewski (PW)
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Wymiary i waga bagażu podręcznego

wymiary bagażu podręcznego nie mogą przekroczyć wartości
podanych na rysunku

waga bagażu podręcznego
nie może przekroczyć 10 kg

Fragment instruktażu bezpieczeństwa
Wszystkie wyjścia oznaczone są podświetlanymi znakami EXIT.
Samolot posiada 6 wyjść awaryjnych: 2 wyjścia awaryjne w przedniej części samolotu, 2 wyjścia awaryjne przez okna w części
środkowej i 2 wyjścia w tylnej części samolotu.
Podczas ewakuacji podświetlana ścieżka w podłodze pozwoli Państwu znaleźć drogę do wyjścia.
Prosimy upewnić się, gdzie znajduje się najbliższe wyjście awaryjne.
Prosimy o dokładne zapięcie i dopasowanie pasów bezpieczeństwa: tak należy zapiąć, a tak rozpiąć pas.
Pokażemy teraz jak używać masek tlenowych. Maski tlenowe znajdują się w panelach nad fotelami. Gdy Ciśnienie w kabinie
gwałtownie spadnie, maski tlenowe wypadną automatycznie. Należy chwycić najbliższą maskę i pociągając mocno do siebie
uaktywnić przepływ tlenu. Należy zakryć nią usta i nos, a elastyczną taśmę założyć za głowę, oddychać normalnie. Pasażerowie
podróżujący
z dziećmi zakładają maskę najpierw sobie, a następnie dziecku. Po założeniu maski pomóż tym którzy mogą potrzebować Twojej
pomocy.
Kamizelki ratunkowe znajdują się pod fotelami.
Jeżeli konieczne jest ich użycie należy wyjąć kamizelkę, założyć przez głowę, owinąć klamrę wokół ciała i dopasować. Kamizelkę
napełnia się pociągając za czerwone uchwyty, jeżeli nie napełni
się prawidłowo należy napełnić ją przez dwa gumowe zawory.
Zamówienia pasażerów
Passenger A
> Can I have a can of diet cola and a chocolate bar?
Passenger B
> I would like to order sparkling mineral water and a magazine.
Passenger C
> A vegetarian sandwich and lemon tea with white sugar, please.
Passenger D
> Can I have a coffee with milk and brown sugar?
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Cennik produktów sprzedawanych na pokładzie samolotu
Products
Cena
Cola (bottle)
12,00 PLN
Sparkling mineral water
10,00 PLN
Magazine
35,00 PLN
Chicken sandwich
20,00 PLN
Tea
8,00 PLN
Mint tea
9,00 PLN
Hot chocolate
11,00 PLN
Products
Price
Diet cola (can)
2,00 €
Chocolate bar
5,00 €
Still mineral water
3,00 €
Tuna and sweat corn sandwich
6,00 €
Vegetables sandwich
4,00 €
Coffee with milk
3,00 €
White sugar, brown sugar, lemon
free
*Kursy walut: 1 EURO (€) = 4,20 zł [PLN]

Uwaga: Daty, godziny, lotniska w zadaniu praktycznym zostały przyjęte tylko dla celów przeprowadzenia egzaminu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

 stewardessa/steward przygotowany do obsługi pasażerów;
 schemat rozmieszczenia pasażerów w samolocie;
 bagaż podręczny przygotowany do lotu;
 słowniczek zwrotów stosowanych w obsłudze pasażera;
 realizacja zamówienia pasażerów;
 kalkulacja kosztów zamówienia pasażerów w złotówkach i w euro
oraz

 przebieg doboru sprzętu do wykonania instruktażu bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie tego instruktażu;
 przebieg przygotowania pasażera do lotu;
 przebieg realizacji zamówień pasażerów.
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Schemat rozmieszczenia pasażerów w samolocie
Zaznacz inicjałami pasażerów miejsca, które powinni zająć zgodnie z kartami pokładowymi
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Słowniczek zwrotów stosowanych w obsłudze pasażerów
Lp.

Zwroty w języku polskim

1.

prędkość lotu

2.

założyć maskę

3.

Napompować

4.

wyłączyć coś

5.

miłego lotu

Lp.

Zwroty w języku angielskim

1.

Buckle / fasten seatbelts

2.

unexpected turbulence

3.

pull the handle

4.

follow the lights

5.

serve a meal

Zwroty przetłumaczone na język angielski

Zwroty przetłumaczone na język polski
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Cennik produktów sprzedawanych na pokładzie samolotu
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Products

Cena, PLN

Cola

12,00 PLN

Sparkling mineral water

10,00 PLN

Magazine

35,00 PLN

Chicken sandwich

20,00 PLN

Tea

8,00 PLN

Mint tea

9,00 PLN

Hot chocolate

11,00 PLN

Price, €

Diet cola

2,00 €

Chocolate bar

5,00 €

Still mineral water

3,00 €

Tuna and sweat corn sandwich

6,00 €

12

Vegetables sandwich

4,00 €

13

Coffee with milk

3,00 €

14

White sugar, brown sugar, lemon

9
10
11

free

*Kursy walut: 1 EURO (€) = 4,20 zł [PLN]
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free

Kalkulacja kosztów zamówienia pasażerów w złotówkach i euro
PASAŻER A
Lp.

Zamówienie

PLN

PASAŻER B
€

PLN

PASAŻER C
€

PLN

PASAŻER D
€

PLN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
koszt zamówienia
danego pasażera*

dla

Całkowity koszt zamówień
dla wszystkich
pasażerów*

PLN

€

*ceny zapisz z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
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€

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.02.3 Organizowanie obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) planuje organizację obsługi pasażerów ze
1) organizuje obsługę pasażerów na pokładach środków
szczególnym uwzględnieniem osób o
transportu w przewozach lotniczych;
specjalnych wymaganiach;
5) uwzględnia w planowaniu obsługi pasażerów potrzeby osób o
specjalnych wymaganiach, np. osób niewidomych,
poruszających na wózkach, z małymi dziećmi.
4) organizuje i nadzoruje obsługę osób w
2) stosuje przepisy krajowe i międzynarodowe związane z obsługą
środkach transportu pasażerskiego
osób w środkach transportu pasażerskiego
przestrzegając praw pasażera;
1) przestrzega zasad obsługi klienta w różnych formach
10) przyjmuje do sprzedaży na pokładzie towary,
sprzedaży
również te wolne od cła;
2) stosuje różne formy i techniki sprzedaży
2) odczytuje karty pokładowe, bilety w różnych środkach
12) wykonuje obowiązki związane z
transportu
przygotowaniem pasażerów i sprzętu
4) udziela instrukcji bezpieczeństwa w poszczególnych środkach
pokładowego do rozpoczęcia podróży;
transportu
2) dobiera produkty do sporządzenia dań
15) organizuje stanowisko pracy do sporządzania
4) rozmieszcza produkty i sprzęt na stanowisku roboczym
potraw i napojów
16) przygotowuje dania w części handlowo usługowej zakładu zgodnie z recepturami i
8) dobiera dodatki do sporządzanych potraw i napojów
zamówieniem
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.02.4 Wykonywanie obsługi bezpośredniej pasażerów w podróży
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) sprawdza gotowość pasażerów do rozpoczęcia 2) wskazuje miejsce
podróży;
3) pomaga zająć miejsce pasażerom
6) obejmuje szczególną opieką pasażerów VIP
5) stosuje zasady obsługi pasażerów o szczególnych potrzebach.
oraz niepełnosprawnych, kobiety w ciąży i
dzieci;
15) prowadzi sprzedaż pokładową oraz rozlicza
1) przyjmuje i rejestruje zamówienia gości
się z niej po zakończeniu podróży;
3) zna i stosuje ogólne zasady obsługi gości - pasażerów
16) rozlicza wyposażenie bufetu, towarów
handlowych i posiłków;

17) przygotowuje posiłki i napoje stosując
przepisy sanitarno-epidemiologiczne;

19) przyjmuje, prowadzi i sprawdza dokumenty
pokładowe;
20) stosuje odpowiedni Dress code i dba o wygląd
zewnętrzny;

1) sporządza kalkulację cen potraw napojów, towarów
2) przestrzega zasad rachunkowości podczas rozliczania

2) porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje zgodnie z
zasadami bhp

2) odczytuje informacje z dokumentów
1) zna i właściwie stosuje zasady dotyczące wyglądu
zewnętrznego
2) dba o strój służbowy
3) przestrzega zasad kultury i etyki
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Jednostka efektów kształcenia:
K.02.5 Język angielski zawodowy
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka
angielskiego, a także proste wypowiedzi
pisemne w języku angielskim, w zakresie
umożliwiającym realizację zadań
zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
1) określa główną myśl wypowiedzi/tekstu lub fragmentu
czynności zawodowych (rozmowy,
wypowiedzi/tekstu
wiadomości, komunikaty, instrukcje / filmy
instruktażowe, prezentacje), artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka;
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych (np. napisy,
broszury, instrukcje obsługi, przewodniki,
dokumentację zawodową)
Jednostka efektów kształcenia:
KKK.02.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury i etyki w obsłudze 3) stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy
pasażera
zachowania
6) planuje wykonanie zadania
4) dokonuje ewaluacji podejmowanych działań

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji KKK.02 Obsługa bezpośrednia pasażerów w podróży w przewozach
lotniczych, morskich i lądowych mogą dotyczyć np.:








organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w pociągach;
organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów na statkach;
organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w autokarach;
organizowania obsługi bezpośredniej pasażerów w pociągach;
wykonywania obsługi bezpośredniej pasażerów na statkach;
wykonywania obsługi bezpośredniej pasażerów w autokarach
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