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Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Oznaczenie kwalifikacji: R.04
Wersja arkusza: X
R.04-X-14.05
Czas trwania egzaminu: 60 minut

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczĊcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2014
CZĉĝû PISEMNA

Instrukcja dla zdającego
1. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgáoĞ
przewodniczącemu zespoáu nadzorującego.
2. Do arkusza doáączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
– wpisz oznaczenie kwalifikacji,
– zamaluj kratkĊ z oznaczeniem wersji arkusza,
– wpisz swój numer PESEL*,
– wpisz swoją datĊ urodzenia,
– przyklej naklejkĊ ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test skáadający siĊ z 40 zadaĔ.
4. Za kaĪde poprawnie rozwiązane zadanie moĪesz uzyskaü 1 punkt.
5. Aby zdaü czĊĞü pisemną egzaminu musisz uzyskaü co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uwaĪnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dáugopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem.
8. Do kaĪdego zadania podane są cztery moĪliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastĊpujący
ukáad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:
A

B

C

D

9. Tylko jedna odpowiedĨ jest poprawna.
10. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybraáeĞ
odpowiedĨ „A”:
A

B

C

D

11. Staraj siĊ wyraĨnie zaznaczaü odpowiedzi. JeĪeli siĊ pomylisz i báĊdnie zaznaczysz odpowiedĨ, otocz
ją kóákiem i zaznacz odpowiedĨ, którą uwaĪasz za poprawną, np.
A

B

C

D

12. Po rozwiązaniu testu sprawdĨ, czy zaznaczyáeĞ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadziáeĞ wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.
PamiĊtaj, Īe oddajesz przewodniczącemu zespoáu nadzorującego tylko KARTĉ ODPOWIEDZI.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 1.
Do jakiego zjawiska podczas dojrzewania zbóĪ ozimych moĪe dojĞü w okresie dáugotrwaáej deszczowej
i ciepáej pogody?
A.
B.
C.
D.

Porastania.
Wylegania.
Wyprzenia.
Wysmalenia.

Zadanie 2.
Najlepszy przedplon dla rzepaku ozimego to
A.
B.
C.
D.

rzepak.
pszenica.
buraki pastewne.
wczesne ziemniaki.

Zadanie 3.
Wykaszanie roĞlinnoĞci ze skarp i dna rowu melioracyjnego naleĪy do obowiązków
A.
B.
C.
D.

wáaĞciwego lokalnie starosty.
wáaĞciwego lokalnie wójta gminy.
wáaĞciciela i uĪytkownika gruntów.
wáaĞciwego inspektora ochrony Ğrodowiska.

Zadanie 4.
W celu zwiĊkszenia wytrzymaáoĞci zboĪa ozimego na wymarzanie naleĪy zastosowaü nawoĪenie
A.
B.
C.
D.

azotem.
fosforem.
wapniem.
magnezem.

Zadanie 5.
Wapnowanie gleby pod plantacje koniczyny czerwonej naleĪy przeprowadziü
A.
B.
C.
D.

latem, dwa lata przed zasiewem.
jesienią, dwa lata przed zasiewem.
jesienią poprzedzającą wiosenny zasiew.
latem poprzedzającym wiosenny zasiew.
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Zadanie 6.
Podczas doboru Ğrodków chemicznych zwalczających owady naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na
A.
B.
C.
D.

okres karencji i prewencji dla pszczóá.
rodzaj zastosowanego opryskiwacza.
fazĊ rozwoju chronionych roĞlin.
odlegáoĞü plantacji od lasu.

Zadanie 7.
Ile roĞlin owsa gáuchego moĪe wystąpiü na 1 m2 plantacji nasiennej jĊczmienia zgáoszonej do produkcji
nasion kategorii kwalifikowane?
A.
B.
C.
D.

10
20
30
40

Zadanie 8.
JeĪeli koniczyna czerwona jest uprawiana bez roĞliny ochronnej, to pierwszym zabiegiem
pielĊgnacyjnym jest
A.
B.
C.
D.

waáowanie.
bronowanie.
wáókowanie.
rozgarnianie.

Zadanie 9.
Przez jaką chorobĊ zostaáa zaatakowana roĞlina, której ĨdĨbáo przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Zgorzel.
Sporysz.
PleĞĔ Ğniegową.
RdzĊ wieĔcową.

Zadanie 10.
KiszonkĊ z kukurydzy sporządza siĊ
A.
B.
C.
D.

w silosach.
w kopcach.
w doáach ziemnych.
w zagáĊbieniach terenu.
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Zadanie 11.
Do pasz objĊtoĞciowych soczystych naleĪą:
A.
B.
C.
D.

burak pastewny, kiszonka z kukurydzy.
ziarno zbóĪ, Ğruta poekstrakcyjna.
kiszonka CCM, pójáo z otrąb.
siano, sáoma.

Zadanie 12.
Zapach stĊchlizny siana w stodole Ğwiadczy o tym, Īe
A.
B.
C.
D.

jest ono wyáugowane przez deszcz.
zostaáo ono zaatakowane przez szkodniki.
byáo ono niedostatecznie wysuszone przed zwiezieniem.
byáo ono poddane dáuĪszemu dziaáaniu promieni sáonecznych.

Zadanie 13.
Dobra kiszonka zawiera duĪą iloĞü kwasu
A.
B.
C.
D.

octowego.
mlekowego.
masáowego.
chlebowego.

Zadanie 14.
Jakie urządzenie przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Chwytak do bel.
Szarpak kiszonki.
Wycinak kiszonki.
KopaczkĊ elewatorową.

Zadanie 15.
Podczas postĊpowania po stwierdzeniu wystąpienia choroby zakaĨnej zwierząt w gospodarstwie, naleĪy
się stosowaü do poleceĔ
A.
B.
C.
D.

wójta.
inspekcji sanitarnej.
najbliĪszego lekarza weterynarii.
powiatowego lekarza weterynarii.
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Zadanie 16.
Temperatura w tuczarni trzody chlewnej powinna wynosiü
A.
B.
C.
D.

10 - 12°C
13 - 14°C
15 - 18°C
19 - 21°C

Zadanie 17.
Rombowate zaczerwienienia na powierzchni skóry ĞwiĔ to objawy
A.
B.
C.
D.

róĪycy.
pomoru.
ochwatu.
brucelozy.

Zadanie 18.
Oznakowanie ĞwiĔ zgodnie z zasadami identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierzĊtami gospodarskimi
polega na
A.
B.
C.
D.

zaáoĪeniu opaski.
wytatuowaniu numeru identyfikacyjnego.
zaáoĪeniu na obu maáĪowinach usznych kolczyków.
zaáoĪeniu na prawą maáĪowinĊ uszną duplikatu kolczyka.

Zadanie 19.
Które pszczoáy zaliczane są do grupy pszczóá orientalnych?
A.
B.
C.
D.

Wáoskie.
KraiĔskie.
Kaukaskie.
MacedoĔskie.

Zadanie 20.
Do przenoszenia i magazynowania páynnych pokarmów w obrĊbie ukáadu pokarmowego pszczoáy sáuĪy
A.
B.
C.
D.

wole.
przeáyk.
gardziel.
przedĪoáądek.
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Zadanie 21.
Jaki typ ula przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Stojak wielkopolski.
Kombinowany Dadant.
Warszawski poszerzony.
LeĪak warszawski zwykáy.

Zadanie 22.
Podkarmianie pobudzające, przygotowujące pszczoáy do zimowli naleĪy zakoĔczyü nie póĨniej niĪ
A.
B.
C.
D.

20 – 25 lipca.
20 – 25 sierpnia.
25 – 30 wrzeĞnia.
25 – 30 paĨdziernika.

Zadanie 23.
W celu wyrównania zapachu áączonych rodzin pszczelich moĪna zastosowaü
A.
B.
C.
D.

roztwór octu.
olejek lawendowy.
wywar z pokrzywy.
kamforĊ krystaliczną.

Zadanie 24.
Pierwszym symptomem pojawienia siĊ nastroju rojowego u pszczóá jest
A.
B.
C.
D.

bielenie przez nie plastrów.
pojawienie siĊ mateczników.
pojawienie siĊ czerwiu garbatego.
budowa miseczek matecznikowych.

Zadanie 25.
JeĪeli pszczoáy oblepiają kitem siatkĊ klateczki, w której poddawana jest nowa matka to naleĪy
A.
B.
C.
D.

usunąü kit z klateczki.
wypuĞciü matkĊ do gniazda.
usunąü z ula klateczkĊ z matką.
przejrzeü gniazdo w celu usuniĊcia mateczników.

Strona 6 z 9
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 26.
Na rysunku przedstawiono ramkĊ ulową z plastrem pszczelim
zaatakowanym przez
A.
B.
C.
D.

kolczatkĊ.
zakamarnika.
warrozĊ destruktor.
barciaka wiĊkszego.

Zadanie 27.
Typowym szkodnikiem miodu jest
A.
B.
C.
D.

trojszyk ciemny.
motylica mniejsza.
mącznik máynarek.
roztoczek suszowy.

Zadanie 28.
W pasiece prowadzonej metodami ekologicznymi moĪna
A.
B.
C.
D.

przycinaü skrzydáa królowej.
dokarmiaü pszczoáy ciastem cukrowym.
stosowaü lakiery do zabezpieczania uli od wewnątrz.
wirowaü miód z plastrów, na których znajduje siĊ czerw.

Zadanie 29.
Miód z plastrów nadstawkowych moĪna wirowaü, jeĪeli komórki zasklepione są
A.
B.
C.
D.

na caáej powierzchni plastra.
na poáowie powierzchni plastra.
przynajmniej na 2/3 powierzchni plastra.
przynajmniej na 3/4 powierzchni plastra.

Zadanie 30.
Gdzie montuje siĊ przedstawiony na rysunku poáawiacz pyáku?
A.
B.
C.
D.

W powaáce.
Nad gniazdem.
Na wylocie ula.
Na dnie dennicy.
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Zadanie 31.
W jaki sposób powinien byü przechowywany kit pszczeli?
A.
B.
C.
D.

W jasnych workach lnianych.
W jasnych opakowaniach szklanych.
W ciemnych opakowaniach kartonowych.
W ciemnych workach foliowych spoĪywczych.

Zadanie 32.
Koniczyna biaáa, gorczyca polna, mlecz polny są poĪytkami
A.
B.
C.
D.

okresu póĨnoletniego.
wystĊpującymi w peáni lata.
okresu wczesnowiosennego.
wystĊpującymi w peáni wiosny.

Zadanie 33.
Którą roĞlinĊ poĪytkową przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

SzaáwiĊ lekarską.
Wrzos zwyczajny.
Nawáoü kanadyjską.
LawendĊ wąskolistną.

Zadanie 34.
Na rysunku przedstawiono kwiaty
A.
B.
C.
D.

lipy.
gáogu.
wierzby.
berberysu.

Zadanie 35.
Która roĞlina poĪytkowa charakteryzuje siĊ najwyĪszą wydajnoĞcią miodową?
A.
B.
C.
D.

Rezeda biaáa.
Chaber áąkowy.
Gryka zwyczajna.
Przegorzan pospolity.
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Zadanie 36.
Zasób roĞlinnoĞci nektarodajnej i pyákodajnej jest najuboĪszy w Polsce
A.
B.
C.
D.

centralnej.
poáudniowej.
póánocno-wschodniej.
poáudniowo-zachodniej.

Zadanie 37.
Do poprawy poĪytków gáównych nadaje siĊ
A.
B.
C.
D.

facelia báĊkitna.
robinia akacjowa.
ewodia aksamitna.
niecierpek Roylego.

Zadanie 38.
Kiedy, zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli,
naleĪy zasiaü gorczycĊ biaáą, aby poprawiü poĪytki
wystĊpujące w drugiej poáowie sierpnia?
A.
B.
C.
D.

15 kwietnia.
1 maja.
15 maja.
1 lipca.

Zadanie 39.
Maksymalna odlegáoĞü pasieki od bazy poĪytkowej powinna wynosiü
A.
B.
C.
D.

2 km
4 km
6 km
8 km

Zadanie 40.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli zapotrzebowanie na miód i pyáek w rodzinie pszczelej jest
najwiĊksze
A.
B.
C.
D.

w maju.
w czerwcu.
w lipcu.
w sierpniu.
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