
 



 

 
Zadanie 1. 

Jak nazywa się metoda obróbki cieplnej, która polega na ogrzewaniu półproduktu w płynie 
lub parze wodnej w temperaturze około 100 °C? 

A. Duszenie. 

B. SmaŜenie. 

C. Pieczenie. 

D. Gotowanie. 

Zadanie 2. 

Wyrób kulinarny przeznaczony do bezpośredniej konsumpcji to 

A. posiłek. 

B. potrawa. 

C. surowiec. 

D. półprodukt. 

Zadanie 3. 
Mąka pszenna utarta z surowym tłuszczem w stosunku 1:1,    stosowana do zagęszczania 
potraw to 

A. zasmaŜka l stopnia. 

B. podprawa zacierana. 

C. glazura. 

D. zacierka. 

Zadanie 4. 
Rośliną zboŜową nie jest 

A. soczewica. 

B. kukurydza. 

C. proso. 

D. ryŜ. 

Zadanie 5. 
WskaŜ owoce ziarnkowe. 

A. Truskawka, poziomka. 

B. Morela, brzoskwinia. 

C. Pomarańcza, kiwi, 

D. Pigwa, jabłko. 
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Zadanie 6. 



Która z podanych potraw zawiera najwięcej węglowodanów? 

A. Knedle z truskawkami. 

B. Zrazy w jarzynach. 

C. Bigos staropolski. 

D. Pierogi z mięsem. 

Zadanie 7. 
Właściwości zagęszczające jaj wykorzystuje się podczas produkcji 

A. omletów. 

B. majonezu. 

C. zup kremów. 

D. kotletów mielonych. 

Zadanie 8. 
Kasza krakowska otrzymywana jest 

A. z gryki. 

B. z prosa. 

C. z pszenicy. 

D. z jęczmienia. 

Zadanie 9. 
Do produktów mlecznych fermentowanych nie zalicza się 

A. jogurtu. 

B. śmietanki. 

C. maślanki. 

D. kefiru. 

Zadanie 10. 
Półprodukty   panierowane   z   mięsa   moŜna   przechowywać   w   warunkach   chłodniczych 
nie dłuŜej niŜ 

A. 6 godzin. 

B. 16 godzin. 

C. 24 godziny. 

D. 48 godzin. 
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Zadanie 11. 
Dla organizmu człowieka produktem o charakterze kwasotwórczym jest 



A. cytryna. 

B. kapusta. 

C. marchew. 

D. mięso. 

Zadanie 12. 
Która zmiana nie zachodzi podczas gotowania mięsa? 

A. Denaturacja białka. 

B. Wytapianie tłuszczu. 

C. Rozklejanie kolagenu. 

D. Karmelizacja skrobi. 

Zadanie 13. 
Ubijanie jaj z cukrem na parze i łączenie masy z przesianą mąką to etapy produkcji ciasta 

A. biszkoptowego 

B. francuskiego. 

C. parzonego. 

D. kruchego. 

Zadanie 14. 
Zupą zagęszczoną składnikiem głównym jest 

A. rosół. 

B. pomidorowa. 

C. krupnik. 

D. ogórkowa. 

Zadanie 15. 
Bemar to urządzenie słuŜące do 

A. gotowania wody. 

B. wyparzania naczyń stołowych. 

C. przechowywania gorących potraw. 

D. wyrabiania mięsnej masy mielonej. 
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Zadanie 16. 

Urządzenie, zbudowane z pojemnika na surowiec, obrotowych noŜy umieszczonych na dnie 
pojemnika oraz silnika elektrycznego jako napędu, to 



A. miesiarka. 

B. blender. 

C. warnik. 

D. obieraczka, 

Zadanie 17. 
Na opakowaniu mleka UHT podano informację: „Po otwarciu opakowania przechowywać 
nie dłuŜej niŜ 48 godzin w warunkach chłodniczych". Z informacji tej wynika, Ŝe mleko po 
otwarciu opakowania moŜna przechowywać w lodówce 

A. 2 dni. 

B. 3 dni. 

C. 4 dni. 

D. 7 dni. 

Zadanie 18. 
Na opakowaniu kostek rosołowych podano informację: „Jedną kostkę rozpuścić w 500 cm3 

wrzącej wody ". Ile kostek naleŜy rozpuścić, aby otrzymać 5 litrów rosołu? 

A. l szt. 

B. 4 szt. 

C. 8 szt 

D. l O szt. 

Zadanie 19. 
Zestaw obiadowy składa się z pieczeni wołowej, kaszy na sypko, surówki z białej kapusty. 
Potrawy te naleŜy wykonać w kolejności: 

A. pieczeń wołowa, kasza na sypko, surówka z białej kapusty. 

B. kasza na sypko, surówka z białej kapusty, pieczeń wołowa. 

C. surówka z białej kapusty, pieczeń wołowa, kasza na sypko. 

D. pieczeń wołowa, surówka z białej kapusty, kasza na sypko. 

Zadanie 20. 

Podczas produkcji wyrobów z ciasta ptysiowego naleŜy kolejno: 

A. zaparzyć mąkę, dodać jaja, formować wyroby, upiec. 

B. utrzeć jaja, dodać mąkę, formować wyroby, upiec. 

C. zaparzyć mąkę, dodać jaja, upiec, formować wyroby. 

D. utrzeć tłuszcz, dodać mąkę i całe jaja, upiec. 
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Zadanie 21. 
Sos tatarski sporządzany jest na bazie 

A. śmietany. 

B. oleju. 

C. jogurtu. 

D. majonezu. 

Zadanie 22. 
Do sporządzenia rumsztyku stosuje się 

A. schab. 

B. polędwicę. 

C. biodrówkę. 

D. comber. 

Zadanie 23. 
Przygotowana mięsna masa mielona waŜy 6 kg. Ile porcji kotletów mielonych moŜna z niej 
wykonać, jeŜeli na l porcję potrzeba 120 g masy? 

A. 20 porcji. 

B. 30 porcji. 

C. 50 porcji. 

D. 60 porcji. 

Zadanie 24. 
Ile kg filetów z dorsza naleŜy zaplanować do przygotowania 30 porcji potrawy, jeŜeli na 
jedną porcję potrzeba 150 g surowca? 

A. l,50 kg 

B. 2,00 kg 

C. 4,50 kg 

D. 5,00 kg 

Zadanie 25. 
Kilogram filetów drobiowych kosztuje 14 zł, 2 jaja -l zł, 20 dag smalcu - 0,5 zł, 20 dag bułki 
tartej  0,5 zł .  Z tych surowców sporządzono 10 porcj i  f i letów panierowanych. 
Ile wynosi cena jednej porcji po doliczeniu 100% marŜy? 

A. 2,80 zł 

B. 3,20 zł 

C. 4,30 zł 

D. 5,50 zł 
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Zadanie 26. 
Zysk ze  sprzedaŜy  l  porcji frytek wynosi  20  groszy.  W ciągu dnia zakład produkuje 
i sprzedaje 800 porcji. Zysk zakładu po 20 dniach wynosi 

A. 3200 zł 

B. 2400 zł 

C. 320 zł 

D. 160 zł 

Zadanie 27. 

Ile czasu naleŜy przewidzieć na upieczenie podstawy do tortu o średnicy 24 cm z ciasta 
biszkoptowego, w piekarniku gazowym bez termoobiegu? 

A. l O minut. 

B. 15 minut. 

C. 40 minut. 

D. 60 minut. 

Zadanie 28. 
Jednorazowy wsad do  obieraczki wynosi  5  kg  ziemniaków.  Czas  obierania  2  minuty. 
Ile czasu potrzeba na obranie 150 kg ziemniaków? 

A. 20 minut. 

B. 60 minut. 

C. 90 minut. 

D. 120 minut. 

Zadanie 29. 

Które urządzenie powinno być uŜyte do zmielenia 100 kg mięsa? 

A. Kuter. 

B. Wilk. 

C. Mikser. 

D. Krajalnica. 

Zadanie 30. 

Barszcz czerwony z uszkami jednoporcjowo podaje się 

A. w wazie. 

B. w kubku. 

C. na talerzu. 

D. w fili Ŝance. 
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Zadanie 31. 
W celu zachowania barwy warzyw zabarwionych chlorofilem naleŜy je gotować 

A. w małej ilości wody, bez przykrycia, z kwaśnymi dodatkami. 

B. w duŜej ilości wody, pod przykryciem, z kwaśnymi dodatkami. 

C. w duŜej ilości wody, bez przykrycia, bez kwaśnych dodatków. 

D. w małej ilości wody, pod przykryciem, bez kwaśnych dodatków. 

Zadanie 32. 
Aby zapobiec utlenieniu witaminy C, do rozdrobnionych warzyw przeznaczonych na surówkę 
naleŜy dodać 

A. sól. 

B. olej. 

C. ocet. 

D. cukier. 

Zadanie 33. 
Aby zapobiec utracie soczystości, wątrobę wieprzową naleŜy posolić 

A. przed obróbką wstępną. 

B. po obróbce wstępnej. 

C. przed obróbką cieplną. 

D. po obróbce cieplnej. 

Zadanie 34. 

Na podstawie danych z tabeli ustal, jaką ilość węglowodanów dostarczy organizmowi 
spoŜycie II śniadania składającego się ze 150 g jogurtu, 20 g wędliny, 100 g pomidorów i 50 
g pieczywa. 

A. 23,4 g 

B. 32,3 g 

C. 40,7 g 

D. 66,5 g 

Zadanie 35. 
Zawartość witaminy C 
w 100 g truskawek wynosi 63 mg. Jaka ilość witaminy C zostanie dostarczona do 
organizmu po spoŜyciu deseru składającego się z 200 g truskawek? 

A. 63 mg 

B. 126 mg 

C. 263 mg 

D. 300 mg 
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Zadanie 36. 
Który z deserów uzupełni wartość odŜywczą zestawu obiadowego składającego się z zupy 
fasolowej, ziemniaków, kotleta wieprzowego, kapusty zasmaŜanej? 

A. RyŜ zapiekany. 

B. Bita śmietana z jagodami. 

C. Krem czekoladowy. 

D. Surówka owocowa. 

Zadanie 37. 
Zgodnie z zasadami doboru dodatków skrobiowych do potraw, kaszę gryczaną ugotowaną na 
sypko podaje się do 

A. filetów drobiowych panierowanych. 

B. zrazów wołowych duszonych. 

C. filetów rybnych saute. 

D. kotletów poŜarskich. 

Zadanie 38. 
Zgodny z zasadami racjonalnego Ŝywienia zestaw śniadaniowy dla młodzieŜy to 

A. kakao, kanapki z wędliną i pomidorem. 

B. herbata, słodka bułka droŜdŜowa. 

C. kawa naturalna, bułka z twarogiem. 

D. sok pomarańczowy, pączek, batonik. 

Zadanie 39. 
Które produkty są zalecane w diecie podstawowej lekkostrawnej? 

A. Pieczywo Ŝytnie, świeŜe ciasto. 

B. J aj a gotowane na twardo, j aj ecznica. 

C. Biały chudy ser, mleko słodkie. 

D. Czekolada, cukierki czekoladowe. 

Zadanie 40. 
Która czynność wykonana przez kucharza nie wymaga po jej zakończeniu umycia rąk? 

A. Mieszanie potrawy drewnianą łyŜką. 

B. Rozmowa przez telefon komórkowy. 

C. Usunięcie resztek pokonsumenckich. 

D. Wyrabianie mięsnej masy mielonej. 
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Zadanie 41. 
Przy gaszeniu powstającego poŜaru naleŜy w pierwszej kolejności 

A. otworzyć jak najszerzej okna i drzwi w pomieszczeniu. 

B. odciąć dopływ powietrza przez zamknięcie drzwi. 

C. stłumić poŜar koncentrując się głównie na płomieniach. 

D. oddalić się od źródła ognia i nie podejmować próby gaszenia. 

Zadanie 42. 
OdzieŜ robocza dla kucharza powinna być wykonana 

A. z jedwabiu. 

B. z bawełny. 

C. z wiskozy. 

D. ze stylonu. 

Zadanie 43. 
Podczas pracy z gorącymi naczyniami naleŜy uŜywać 

A. gumowych rękawic. 

B. ścierki do naczyń. 

C. rękawic z grubej tkaniny. 

D. ręczników jednorazowych. 

Zadanie 44. 
Przy   produkcji   gastronomicznej   uŜywanie   przez   pracownika   naczyń   do   gotowania 
z obluzowanymi uchwytami grozi 

A. poślizgnięciem się i upadkiem. 

B. licznymi skaleczeniami dłoni. 

C. złamaniem kończyny. 

D. poparzeniem skóry. 

Zadanie 45. 
Podczas udzielania pierwszej pomocy przy tamowaniu krwotoku z rozciętej ręki nie naleŜy 

A. unosić krwiawiącej kończyny do góry. 

B. uciskać miejsca wypływu krwi przez jałowy opatrunek. 

C. smarować miejsca wypływu krwi maścią. 

D. silnie zamocować opatrunku opaską z bandaŜa. 
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Zadanie 46. 
Poszkodowany w wypadku nie oddycha. Które działanie naleŜy niezwłocznie podjąć,   aby 
pomóc poszkodowanemu? 

A. Podać zimną wodę do picia. 

B. Rozpocząć sztuczne oddychanie. 

C. Zastosować środki uspokajające. 

D. Zapewnić ciszę i spokój. 

Zadanie 47. 
Zastosowanie jaj o rzadkiej konsystencji białka do produkcji biszkoptów ma wpływ na ich 

A. smak. 

B. barwę. 

C. zapach. 

D. puszystość. 

Zadanie 48. 

Kucharz umył, oczyścił i poszatkował białą kapustę. Następnego dnia z rozdrobnionego 
warzywa sporządził surówkę. Wyrób miał obniŜoną zawartość 

A. skrobi. 

B. białka. 

C. witaminy C. 

D. witaminy A. 

Zadanie 49. 
Krem cytrynowy sporządzony z wykorzystaniem nienaświetlonych jaj moŜe spowodować 
u konsumentów zataicie 

A. salmonellą. 

B. włośnicą. 

C. aflatoksyną. 

D. jadem kiełbasianym. 

Zadanie 50. 
Wykorzystanie w produkcji gastronomicznej mięsa wieprzowego nieznanego pochodzenia 
grozi konsumentom zachorowaniem 

A. na grypę. 

B. na miaŜdŜycę. 

C. na cukrzycę. 

D. na trichinozę. 
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CZĘŚĆ II 

Zadanie 51. 
Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła 

A. umowę o pracę. 

B. umowę o dzieło. 

C. umowę zlecenia. 

D. umowę agencyjną. 

Zadanie 52. 
W celu ustalenia wysokości naleŜnego podatku od towarów i usług, podatnik VAT sporządza w 
kaŜdym miesiącu 

A. ZUS-ZUA 

B. ZUS-DRA 

C. YAT-7 

D. NIP-1 

Zadanie 53. 
Fragment ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 

Art. 104. 
Za  mikroprzedsiębiorcę  uwaŜa  się przedsiębiorcę,   który w co  najmniej jednym  z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 10 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót  netto ze  sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz  operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, (...) 

Art. 105. 
Za małego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 50 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz  operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, (...) 

Art. 106. 
Za średniego przedsiębiorcę uwaŜa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch 
ostatnich lat obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niŜ 250 pracowników oraz 
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaŜy towarów,  wyrobów i  usług  oraz operacji 
finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, (...) 

Jan Nowak od trzech lat prowadzi hurtownię artykułów biurowych. W ubiegłym roku 
zatrudniał średniorocznie 5 pracowników, a osiągnięty roczny obrót netto ze sprzedaŜy 
towarów wyniósł 7 200 000 zł (w przeliczeniu l 870 130 euro). 
Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Jan Nowak jest 

A. mikroprzedsiębiorcą. 

B. małym przedsiębiorcą. 

C. średnim przedsiębiorcą. 

D. duŜym przedsiębiorcą. 
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Formularz ZUS ZUA przeznaczony jest do 

A. zgłoszenia osób tylko do ubezpieczenia zdrowotnego. 

B. ewidencji rocznych składek ubezpieczeń społecznych. 

C. rozliczenia miesięcznych składek ubezpieczeń społecznych. 

D. zgłoszenia pracowników do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zadanie 55. 
Aby przekazać kwotę 5 000 zł z rachunku bankowego firmy X na rachunek bankowy 
firmy Y, naleŜy sporządzić 

 

 Nazwa dokumentu Wybrane informacje zawarte w dokumencie 

A. weksel własny 
przyrzeczenie jego wystawcy, Ŝe w określonym czasie 
i miejscu zapłaci posiadaczowi weksla ustaloną kwotę 

B. faktura VAT rachunek za sprzedane towary i usługi 

C. polecenie przelewu polecenie przekazania określonej kwoty z rachunku 
bankowego jednej firmy na rachunek bankowy drugiej firmy 

D. deklaracja podatkowa 
zawiera informacje dotyczące wysokości podatku, który 
naleŜy rozliczyć z urzędem skarbowym 

Zadanie 56. 
Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej 
zamierza złoŜyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Na podstawie informacji 
zamieszczonych w tabeli określ, który formularz powinien wypełnić. 
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Zadanie 57. 

Na rynku pojawił się nowy produkt. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ 
cenę równowagi rynkowej tego produktu. 

A. 50 zł 

B. 52 zł 

C. 54 zł 

D. 56 zł 

 
 

Ilość produktu 
oferowanego przez 
producentów w szt. 

Cena 
produktu 
w zł/szt. 

Ilość produktu 
nabywanego przez 

konsumentów w szt. 

100 50 500 
200 52 400 
300 54 300 
400 56 200 
500 58 100 

W przedstawionej umowie nie występują informacje dotyczące 

A. okresu zatrudnienia. 

B. wysokości wynagrodzenia. 

C. danych pracodawcy. 

D. daty rozpoczęcia pracy. 
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Zadanie 59. 

Pracownikiem młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 16 lat, a 
nie przekroczyła 18 lat. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co 
najmniej gimnazjum i przedstawią świadectwo lekarskie. 

Na podstawie przytoczonego wyciągu z Kodeksu pracy określ, która osoba w 
rozumieniu kodeksu moŜe być zatrudniona jako pracownik młodociany. 

A. Ewa, lat 15, ukończyła szkołę podstawową. 

B. Krzysztof, lat 16, uczęszcza do gimnazjum. 

C. Adam, lat 17, ukończył gimnazjum. 

D. Janina, lat 19, uczęszcza do technikum. 

Zadanie 60. 

Numer identyfikacji podatkowej NIP nadaje 

A. prezydent miasta. 

B. dyrektor urzędu pracy. 

C. naczelnik urzędu skarbowego. 

D. dyrektor urzędu statystycznego. 

Zadanie 61. 

 

Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRĄ 
sporządzonej przez przedsiębiorcę, określ wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

A. 80,36 zł 

B. 83,64 zł 

C. 233,30 zł 

D. 1523,00 zł 
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Zadanie 62. 



Autoryzowany Salon Samochodowy w związku z 
dynamicznym rozwojem firmy poszukuje kandydatów na stanowisko 

specjalisty ds. sprzedaŜy 
samochodów. Wymagania kwalifikacyjne: 

• wykształcenie minimum średnie, 
• umiejętność obsługi 
komputera, 
«    dobra prezencja, 
• umiejętność nawiązywania kontaktów, 
• prawo jazdy kat. B, 
B
    duŜa odporność na pracę w stresie. 

Wymagania stawiane przez firmę spełnia osoba, która ukończyła 

A. zasadniczą szkołę zawodową! ma prawo jazdy kat. B. 

B. technikum handlowe i obsługuje komputer. 

C. zasadniczą szkołę zawodową i obsługuje kasę fiskalną. 

D. technikum ekonomiczne i zna język angielski. 

Zadanie 63. 

 
Przedstawiony dokument jest zgłoszeniem działalności gospodarczej 

A. spółki jawnej. 

B. osoby fizycznej. 

C. spółki komandytowej. 

D. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 
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Zadanie 64. 

Który  dokument jest  niezbędny  przy  dochodzeniu   przez  konsumenta   praw   z   tytułu 



niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaŜy? 

A. Karta gwarancyjna. 

B. Instrukcja obsługi. 

C. Paragon fiskalny. 

D. Oświadczenie klienta. 

Zadanie 65. 

Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania 
przez niego składek na ubezpieczenie 

A. rentowe. 

B. zdrowotne. 

C. emerytalne. 

D. chorobowe, 

Zadanie 66. 

 
Na podstawie zamieszczonego fragmentu umowy, określ jej rodzaj. 

A. Umowa o pracę. 

B. Umowa o dzieło. 

C. Umowa zlecenia. 

D. Umowa o pracę nakładczą. 

Zadanie 67. 
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w systemie akordowym, który wytworzył w ciągu 
miesiąca 5 000 sztuk produktu, otrzymując 0,30 zł za l sztukę wyniesie 

A. l 400 zł 

B. l 500 zł 

C. l 600 zł 

D. l 700 zł 
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Zadanie 68. 

Pracownik ma prawo rozwiązać z pracodawcą umowę o pracę bez zachowania okresu 
wypowiedzenia, w sytuacji gdy pracodawca 



A. nie  przeniósł go  na  inne  stanowisko  pracy pomimo  przedstawienia  stosownego 
orzeczenia lekarskiego. 

B. nie skierował go na kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe na jego stanowisku 
pracy. 

C. nie udzielił mu urlopu wypoczynkowego w Ŝądanym terminie. 

D. nie przyznał mu premii. 

Zadanie 69. 
 

Piaseczno, 02.03.2008 r. FAKTURA VAT 131/03/08         
Oryginał/Ko^ 
SPRZEDAWCA:                                                                                  NABYWCA: 
„XYZ"                                                                                                     TRIAL S.C. 

Nazwa PKWiU 
Symbol 

jm. Ilość 
Cena 
jednostkowa 
bez podatku 

Wartość 
towaru 
(usługi) 
bez 

podatku 

Stawka 
podatku 

(%) 

Kwota 
podatku 

Wartość 
towaru 
(usługi) 
wraz z 
podatkiem 

1 . PodłoŜe 
do warzyw 40162290 kg 5 4,00 20,00 7 1,40 21,40 

2. Trawa 
gazon owa 4044083 kg 12 11,00 132,00 22 29,04 161,04 

Razem: 152,00 x 30,44 182,44 

 
w tym: 

 zw   
132,00 22 29,04 161,04 

 

 
  

 
7 1,40 21,40 

Do zapłaty: 182, 44 zł              Sposób zapłaty: przelew                         Termin zapłaty: 16.03.2008 r. 

(...) 

Na podstawie zapisów w zamieszczonym fragmencie faktury, określ kwotę podatku VAT dla 
stawki 22%. 

A. l,40 zł 

B. 29,04 zł 

C. 30,44 zł 

D. 161,04 zł 

Zadanie 70. 
Niezwłocznie po rozwiązaniu lub wygaśnięciu stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany 
wydać pracownikowi 

A. akta osobowe. 

B. świadectwo pracy. 

C. kartę wynagrodzeń. 

D. pełną dokumentację pracowniczą. 
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