
Nazwa 
kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów le śnych

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.13

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.13-01-17.06 

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny                                                                                  

R.1 Rezultat 1:  Wykaz prac terenowych niezb ędnych do odnowienia działki zr ębowej
Uwaga:  dopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tę samą treść pod 
warunkiem poprawności merytorycznej, zapisy mogą być sporządzone w innym układzie                                          
i kolejności niż zaproponowane w zasadach oceniania pracy.  W tabeli 1, wpisane nazwy 
czynności niezbędnych do odnowienia działki zrębowej:

R.1.1 przygotowanie gleby lub wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem
R.1.2 wykonanie dołów do przechowania sadzonek
R.1.3 dowóz sadzonek
R.1.4 dołowanie sadzonek
R.1.5 sadzenie
R.1.6 zabezpieczenie sadzonek repelentem

R.2 Rezultat 2: Skład gatunkowy uprawy oraz zapotrzebow anie na materiał sadzeniowy
W tabeli 2, wpisany skład gatunkowy uprawy i wielkość zapotrzebowania na materiał 
sadzeniowy dla poszczególnych gatunków:

R.2.1 gatunek główny: So 80% 
R.2.2 gatunek domieszkowy uszlachetniający: Brz i in. 20%
R.2.3 So: 2,96 ha lub poprawnie obliczona na podstawie przyjętego składu gatunkowego
R.2.4 Brz: 0,74 ha lub poprawnie obliczona na podstawie przyjętego składu gatunkowego

R.2.5 So: 26,64 tys. szt. lub poprawnie obliczone na podstawie przyjętego składu gatunkowego      
i obliczonej powierzchni

R.2.6 Brz: 3,70 tys. szt. lub poprawnie obliczone na podstawie przyjętego składu gatunkowego      
i obliczonej powierzchni

R.2.7
Olsz: 2,96 tys. szt. lub poprawnie obliczone na podstawie przyjętego składu gatunkowego     
i obliczonej powierzchni

R.3 Rezultat 3: Forma zmieszania i wi ęźba sadzenia poszczególnych gatunków

W tabeli 3, wpisane formy zmieszania gatunków i obliczona więżba sadzenia dla gatunków 
głównych:

R.3.1 So: wielkokępowa
R.3.2 Brz: pasowa
R.3.3 Brz: grupowa
R.3.4 Olsz: jednostkowa
R.3.5 So: 1,40 × 0,79 lub 0,79 x 1,40
R.3.6 Brz: 1,40 × 1,43 lub 1,43 x 1,40

R.4 Rezultat 4: Koszt materiału sadzeniowego oraz koszt  repelentu
W tabelach 4 i 5, wpisane obliczone koszty materiału sadzeniowego i repelentu:

R.4.1 So: 1 998,00 zł lub poprawnie obliczony na podstawie przyjętego składu gatunkowego          
i obliczonej powierzchni

R.4.2 Brz: 1 169,20 zł lub poprawnie obliczony na podstawie przyjętego składu gatunkowego         
i obliczonej powierzchni

R.4.3 Olsz: 962,00 zł lub poprawnie obliczony na podstawie przyjętego składu gatunkowego           
i obliczonej powierzchni

R.4.4 w tabeli 4 pozycja Razem: 4 129,20 zł lub poprawnie obliczona suma kosztów materiału 
sadzeniowego

R.4.5
repelent: 772,56 zł lub poprawnie obliczony na podstawie przyjętego składu gatunkowego      
i obliczonej powierzchni

R.5 Rezultat 5: Warto ść zaplanowanych czynno ści (prac)

Uwaga: dopuszcza się stosowanie innych sformułowań oddających tę samą treść pod 
warunkiem poprawności merytorycznej.  W tabeli 6, wpisane obliczone wartości kosztów 
wykonania następujących  czynności (prac): 

R.5.1 WYK-POGCZ: 3 761,52 zł lub 3 761,99 zł lub poprawnie obliczona wartość na podstawie 
obliczonej powierzchni

R.5.2 KOP-ROW: 621,92 zł
R.5.3 DOW-SADZ: 948,80 zł

R.5.4 DOŁ-1I: 191,06 zł lub 191,17 zł lub poprawnie obliczona wartość na podstawie przyjętego 
składu gatunkowego i obliczonej powierzchni
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R.5.5 DOŁ-2L: 107,64 zł lub 107,53 zł poprawnie obliczona wartość na podstawie przyjętego 
składu gatunkowego i obliczonej powierzchni

R.5.6 SADZ-1KP: 6 770,56 zł lub poprawnie obliczona wartość na podstawie przyjętego składu 
gatunkowego i obliczonej powierzchni

R.5.7 SADZ-WM: 3 584,41 zł lub poprawnie obliczona wartość na podstawie przyjętego składu 
gatunkowego i obliczonej powierzchni

R.5.8 ZAB-REPEL: 485,88 zł lub 485,89 zł lub poprawnie obliczona wartość na podstawie 
przyjętego składu gatunkowego i obliczonej powierzchni

R.5.9
w pozycji Razem: 16 471,79 zł lub 16 472,26 zł lub poprawnie obliczona suma na podstawie 
wartości poszczególnych czynności

R.6
Rezultat 6: Ł ączny koszt wykonania planu odnowienia oraz szkic od nawianej 
powierzchni

W tabeli 7, wpisane obliczone łączne koszty wykonania planu odnowienia oraz na szkicu 
jest:

R.6.1 koszt materiału sadzeniowego: 4 129,20 zł lub wartość: Razem z tabeli 4
R.6.2 koszt repelentu: 772,56 zł lub wartość kosztu z tabeli 5
R.6.3 koszt czynności (prac): 16 471,79 zł lub 16 472,26 zł lub wartość: Razem z tabeli 6

R.6.4 wartość Razem: 21 373,55 zł lub 21 374,02 zł lub poprawnie obliczone sumy na podstawie 
wartości materiału sadzeniowego, repelentu i czynności

R.6.5 zaznaczone rozmieszczenie So - w wielkokępowej formie zmieszania

R.6.6 zaznaczone rozmieszczenie Brz - w pasowej formie zmieszania wzdłuż linii podziału 
powierzchniowego

R.6.7 zaznaczone rozmieszczenie Brz - w grupowej formie zmieszania

R.6.8 zaznaczone rozmieszczenie Olsz - w jednostkowej formie zmieszania na  powierzchni 
zajmowanej przez So

R.6.9
sporządzona legenda wyjaśniająca znaczenie wszystkich użytych na szkicu symboli            i 
oznaczeń 
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