
Temat: Bagaż podróżny 
 
Przygotuj prezentację :Bagaż podróżny 
 
Proszę wszystkich uczniów  klasy o przygotowanie prezentacji zgodnie z przedstawionym planem. 
Wszystkie potrzebne informacje znajdziecie w książce „Obsługa podróżnych w potach i terminalach” 
Część 2 na stronach 94-96., oraz proszę o skorzystanie z informacji 
http://www.spakowanawalizka.pl/www/poradnik/czy-leci-z-nami-nasza-spakowanawalizka/ 
 
 
Plan prezentacji: 

1. Rodzaje bagażu lotniczego 
2. Informacje na temat bagażu rejestrowanego 
3. Co to jest wywieszka bagażowa i jakie zawiera elementy, przykłady  
4. Jakie informacje zawarte są w kodzie kreskowym na etykiecie bagażowej 
5. W jakich przypadkach przewoźnik może odmówić przyjęcia bagażu 
6. W jakich przypadkach przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy w bagażu 
7. Jakich rzeczy nie należy umieszczać w bagażu rejestrowanym. 
8. Jakich przedmiotów zabrania się przewożenia w bagażu rejestrowanym. 
9. Przykłady z 3-5 dowolnych linii lotniczych dotyczące limitów wagowych i ilościowych bagażu 

rejestrowanego, i wysokości opłat. 
10. Co to jest bagaż podręczny  
11. Przykłady z 3-5 dowolnych linii lotniczych dotyczące limitów wagowych i rozmiarów bagażu 

podręcznego, i ewentualnych wysokości opłat. 
 

W ostatnim slajdzie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania 
 

1. System informatyczny, umożliwiający rezerwację miejsc i sprzedaż biletów kolejowych spółek 
PKP i Przewozy Regionalne, nosi nazwę 

a. SRP 
b. GPRS 
c. KURS-2008 
d. ZAMPAS 

 
2. Scentralizowany komputerowy system obsługujący transakcje rezerwacji i sprzedaży biletów 

lotniczych i innych usług turystycznych określa się skrótem 
a. WMS 
b. EDI 
c. GDS 
d. GPS 

 
3. Cena biletu normalnego wynosi 20 zł. Przewoźnik oferuje ulgę dla uczniów i studentów w 

wysokości 51% oraz dla emerytów w wysokości 30%. Wskaż łączną kwotę należną za przejazd 
dwóch studentów, 10-letniego ucznia oraz emerytki. 

a. 43,40 zł 
b. 36,60 zł 
c. 33,60 zł 
d. 16,20 zł 

 
4. Według oferty biura podróży bilet autokarowy na trasie Kraków – Monachium kosztuje 250,00 

zł. Pasażer zamierza podróżować z żoną i synem. Jaki będzie koszt podróży dla całej rodziny, 
jeżeli przewoźnik zastosował 15% zniżkę do ceny biletu syna? 

a. 462,50 zł 
b. 712,50 zł 
c. 537,50 zł 
d. 287,50 zł 

http://www.spakowanawalizka.pl/www/poradnik/czy-leci-z-nami-nasza-spakowanawalizka/


5. Matka z dwójką dzieci podróżuje pociągiem. Odległość przejazdu wynosi 40 km. Jedno dziecko 
ma 3 lata, a drugie jest uczniem drugiej klasy gimnazjum. 
Na podstawie opłat przewozowych i przysługujących ulg ustawowych podanych w tabelach, 
należność za bilety wynosi 

 
a. 23,67 zł 
b. 21,33 zł 
c. 14,67 zł 
d. 12,33 zł 

 
6. Rodzice z dwójką dzieci podróżują klasą 2 pociągu InterREGIO. Długość przejazdu wynosi 85 

km. Jedno dziecko ma 3 lata, a drugie jest uczniem drugiej klasy gimnazjum. Na podstawie 
opłat przewozowych i przysługujących ulg ustawowych podanych w tabelach, należność za 
bilety wynosi 

 
a. 84,70 zł 
b. 71,60 zł 
c. 64,27 zł 
d. 60,23 zł 

 
7. Cena jednorazowego biletu normalnego w pociągu osobowym drugiej klasy wynosi 24,00 zł. 

Jaka będzie łączna kwota za przejazd 3-letniego dziecka, 24-letniej studentki i nauczyciela 
akademickiego? 

 



a. 44,16 zł 
b. 20,16 zł 
c. 62,00 zł 
d. 27,84 zł 

 
8. Dwoje rodziców z synem w wieku 20 lat, który jest studentem, planuje podróż pierwszą klasą 

pociągu TLK. Długość przejazdu wynosi 232 km. Należność za bilety, obliczona na podstawie 
podanych w tabelach cen biletów i przysługujących ulg ustawowych, wynosi 

 
a. 234,00 zł 
b. 156,00 zł 
c. 194,22 zł 
d. 195,78 zł 

 
 

9. Zgodnie z przedstawionym cennikiem biletów promowych emeryt podróżujący w dniu 
08.09.2015 r. wraz z dzieckiem w wieku 4 lat w jedną stronę z Gdańska do Nynäshamn zapłacił 
łącznie za bilety 

 
a. 327 PLN 
b. 437 PLN 
c. 281 PLN 
d. 202 PLN 



 
 
10. Dwie osoby dorosłe wraz z 3-letnim dzieckiem i 16-letnim uczniem szkoły średniej wybrały się 

w podróż kolejową na trasie o długości 121 km. Jedna z osób dorosłych korzysta z ulgi dla 
rodzin pracowników kolei. Na podstawie opłat przewozowych i przysługujących ulg podanych 
w tabelach łączna należność za bilety dla wszystkich osób wyniesie 

 
a. 33,12 zł 
b. 26,88 zł 
c. 22,44 zł 
d. 25,56 zł 

 
 

11. Tabela zawiera opłaty za usługi świadczone przez linię EasyJet na trasie Londyn – Gdańsk. 
Pasażer lecący na tej trasie z bagażem ważącym 22 kg wykupił dodatkowe ubezpieczenie i 
pierwszeństwo wejścia na pokład. Przewoźnik EasyJet wymaga dokonania płatności za bilet 
kartą kredytową. Jakie łączne koszty poniesie pasażer? 

 
a. 569,00 zł 
b. 187,00 zł 
c. 544,00 zł 
d. 442,00 zł 

 
12. Ile będzie kosztować podróż pociągiem IC z Krakowa do Warszawy trzyosobową grupę, 

składającą się z dwóch osób dorosłych, w tym jednej niewidomej uznanej za niezdolną do 
samodzielnej egzystencji i jednego dziecka w wieku szkolnym, jeżeli bilet normalny II klasy 
kosztuje 44,80 zł? Zniżka dla osoby niewidomej uznanej za niezdolną do samodzielnej 
egzystencji wynosi 51%, dla opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej wynosi 
95%, a dla dziecka w wieku szkolnym 37%. 

a. 81,99 zł 
b. 52,41 zł 
c. 41,67 zł 
d. 92,37 zł 

 



13. Pasażer ma zamiar odbyć podróż promem ze Świnoujścia do Kopenhagi w drugiej połowie 
sierpnia 2017 r. Podróżować będzie wraz z żoną i dwójką dzieci – jedno w wieku 12 lat, drugie 
5 lat oraz matką emerytką. Zgodnie z zamieszczoną ofertą najniższa kwota do zapłaty za bilety 
dla tej grupy osób wyniesie 

 
a. 770,00 zł 
b. 1 450,00 zł 
c. 2 430,00 zł 
d. 940,00 zł 

 
14. Jaki będzie koszt zakupu biletów promowych na trasie morskiej Świnoujście – Ystad dla 2 osób 

dorosłych i dziecka w wieku 14 lat w obie strony wraz z opłatą ekologiczną? 

 
a. 656,00 zł 
b. 328,00 zł 
c. 364,00 zł 
d. 692,00 zł 
 

15. Ile % wartości normalnego biletu wynosi odpłatność za bilet dla jednego dziecka do 2. roku 
życia w Polskich Liniach Lotniczych LOT? 

 
a. 10% 
b. 25% 
c. 75% 
d. 90% 



16. W którym terminie łączne koszty dla 2 osób, dotyczące dwutygodniowego pobytu w Paryżu, 
zwiedzania zabytków i uczestnictwa w imprezach okolicznościowych, są najniższe? 

 
a. A. 
b. B. 
c. D. 
d. C. 

 
17. Ile będzie łącznie kosztował przejazd pociągiem drugiej klasy trzech osób: 24-letniej studentki, 

która ma ważną legitymację studencką, 2-letniego dziecka oraz emeryta, dla którego jest to 

pierwszy przejazd w roku i który ma odpowiednie zaświadczenie, jeśli wiadomo, że bilet 

normalny kosztuje 54,00 zł, a podróżni skorzystali z przysługujących im ulg ustawowych? 

a. 94,50 zł 
b. 60,48 zł 
c. 47,52 zł 
d. 107,46 zł 

 
18. Cena biletu normalnego w pociągu osobowym II klasy wynosi 50,00 zł. Jaka będzie łączna 

kwota za przejazd dwóch osób dorosłych, rocznego dziecka oraz 10-letniego ucznia szkoły 
podstawowej?. 

a. 163,00 zł 
b. 118,50 zł 
c. 131,50 zł 
d. 137,00 zł 

 
19. Podróżny wynajął samochód osobowy na okres 4 dni. Skorzystał z następujących usług 

dodatkowych: wyjazd do Niemiec, pełne ubezpieczenie AC oraz dodatkowe kilometry na 
wynajem +300 km. Samochód zwrócił do wypożyczalni w terminie. Jaki koszt poniósł 
podróżny? 

 
a. 600,00 PLN 
b. 520,00 PLN 
c. 485,00 PLN 
d. 400,00 PLN 

 



20. Ile zapłaci za bilet kombatant będący inwalidą wojennym z drugą grupą inwalidztwa, który ma 
dokumenty poświadczające uprawnienia do ulgowych przejazdów, podróżujący pociągiem 
osobowym, jeżeli cena biletu normalnego wynosi 85,20 zł? 

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ 
Na podstawie ustaw: 

1. z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648 z późn. zm.) oraz 
2. z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400 z późn. zm.), 
3. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 
1203) wg stanu na dzień 5 marca 2015 r. 

 
a. 31,52 zł 
b. 66,45 zł 
c. 41,75 zł 
d. 43,48 zł 

 
Odpowiedzi do poprzedniej pracy 
1. Aby dojechać ze stacji Wrocław Główny do Środy Śląskiej pomiędzy godziną 16:30 a 17:00, należy 

wsiąść do pociągu odjeżdżającego zgodnie z zamieszczonym rozkładem jazdy o godzinie 
C. (Wrocław Główny16.09 -  Środy Śląskiej 16.44) 
 

2. Zgodnie z przedstawionym rozkładem jazdy autobusów liczba oferowanych przez przewoźnika w 
ciągu doby połączeń na trasie z Warszawy do Wiednia wynosi 

2 (Warszawy 8:15 – Wiednia 20.50, Warszawy 18.00 – Wiednia 6.35) 
 

3. W dniu 22 września 2013 roku (niedziela) zgodnie z przedstawionym fragmentem rozkładu jazdy 
pociągów, pasażer udający się z Aleksandrowa Kujawskiego do Włocławka 

nie miał żadnego pociągu. (podane pociągi kursują w terminach nie obejmujących 22 
września, lub w dniach 1-6, czyli bez dnia 7 tygodnia, czyli 
bez niedzieli.) 



 
4. Z przedstawionego rozkładu jazdy pociągów wynika, że rozkładowy czas jazdy ze stacji Kartuzy do 

stacji Somonino wynosi 
a. 11 minut. ( 10.37-10.26, lub 18.47-18.36) 

 
5. Zgodnie z rozkładem jazdy autobusów przejazd z przystanku Starogard Al . Niepodległości do 

przystanku Miryce powinien trwać 
41 minut. (45-4) 

 
6. Zgodnie z przedstawionym fragmentem rozkładu jazdy autobusów czas przejazdu między 

przystankami Mysiadło a Tomice wynosi 
27 minut. (17.33 – 17.06) 
 

7. Na przedstawionym bilecie kolejowym brakuje informacji o 
wielkości zniżki oraz godzinie przyjazdu. 
 

8. Zgodnie z przedstawionym biletem kolejowym podróż pasażera trwała planowo 
2 godziny 47 minut. (09:17-06:30) 
 

9. Zgodnie z przedstawionym biletem pasażer 
wyjechał z Lublina o godz. 09:10, a przyjechał do Wrocławia o godz. 16:44. 
 

10. Którym pociągiem ma jechać podróżny z Poznania Głównego do Wrocławia Głównego, by dojechać 
na miejsce przed godziną 12:30? 
 

IC – TLK 5600 (11.48) 
 

11. Jakiej informacji, zgodnie z Ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, brakuje na 
bilecie? 

Wysokości należności za przejazd. 
 

12. Przedstawiony fragment biletu kolejowego świadczy o tym, że bilet został wystawiony na przejazd  
studenta. (51%) 
 

13. Ile kursów autobusu linii 122 zaplanowano z przystanku 0210 w soboty? 
12 kursów. (ponieważ są po 9 i 15 są dwa kursy) 

 
Na prace czekam do 22.04.2020 Proszę przesyłać na adres: zsz3_lidiaradz@interia.pl, w temacie 
wiadomości proszę podać klasę oraz imię i nazwisko oraz tytuł pracy. 
 
Życzę miłej pracy 

  
 

mailto:zsz3_lidiaradz@interia.pl

