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CZ  PISEMNA 

R.18-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie 1. 
Do za o enia sadu jab oniowego na terenie o srogich zimach nale y zastosowa  materia  szkó karski na 
podk adkach 

A. P 16 i M 7. 
B. M 26 i P 4. 
C. MM 106 i M 9. 
D. M 9-T.337 i M 9-T.339. 

Zadanie 2. 
Przed za o eniem nowego sadu w miejscu wykarczowanego nale y wykona  

A. kultywatorowanie. 
B. g boszowanie. 
C. w ókowanie. 
D. bronowanie. 

Zadanie 3. 
Pod plantacj  malin najlepsze s  gleby 

A. gliniaste, zlewne.  
B. mineralne, redniozwi z e. 
C. organiczne, bardzo kwa ne. 
D. bardzo lekkie, przepuszczalne.  

Zadanie 4. 
Niekorzystny przedplon dla malin stanowi uprawa 

A. ziemniaków. 
B. buraków. 
C. rzepaku. 
D. kapusty. 

Zadanie 5. 
W sadzie jab oniowym azot stosowany jest w dawce 100 kg N na ha. Na jak  powierzchni  sadu 
wystarczy 300 kg saletry amonowej (34% N), aby dostarczy  wymagan  ilo  czystego sk adnika?  

A. 1,02 ha 
B. 1,50 ha 
C. 3,02 ha 
D. 6,04 ha 
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Zadanie 6. 
Na plantacji porzeczek stosuje si  nawo enie potasowe w dawce 120 kg K2O na ha, w postaci siarczanu 
potasu (48% K2O). Ile kilogramów tego nawozu potrzeba na dwuhektarow  plantacj  porzeczek? 

A.   96 
B. 120 
C. 250 
D. 500 

Zadanie 7.  
W celu ograniczenia wzrostu masy wegetatywnej truskawek, wiosn  nie nale y stosowa  nawozów 

A. borowych. 
B. azotowych. 
C. wapniowych. 
D. magnezowych. 

Zadanie 8. 
Aby na plantacjach porzeczek ograniczy  wyst powanie przeziernika porzeczkowca, nale y 

A. wycina  p dy przy nasadzie krzewu. 
B. wycina  jednoroczne przyrosty. 
C. stosowa  pu apki feromonowe. 
D. stosowa  pu apki chwytne. 

Zadanie 9. 
Oprysk przeciwko k dzierzawo ci li ci brzoskwini nale y wykona  

A. w fazie p kania p ków. 
B. po opadni ciu li ci. 
C. w fazie kwitnienia. 
D. po kwitnieniu. 

Zadanie 10. 
Oprysk przeciwko rakowi bakteryjnemu nale y wykona  

A. w fazie wzrostu zawi zków owocowych.  
B. bezpo rednio po zbiorze owoców.  
C. w okresie dojrzewania owoców.  
D. w fazie nabrzmiewania p ków. 
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Zadanie 11. 
Ci cie malin odmiany „Polana” nale y zaplanowa  na termin 

A. wczesnowiosenny. 
B. pó nowiosenny. 
C. jesienny.  
D. letni. 

Zadanie 12. 
Ci cie odm adzaj ce wi ni i czere ni nale y wykona  

A. po zbiorze owoców. 
B. w czasie kwitnienia.  
C. w okresie bezlistnym. 
D. tu  przed kwitnieniem. 

Zadanie 13. 
Sadownik zamierza za o y  plantacj  truskawek na powierzchni 1 ha. Ro liny sadzone b d   
w rozstawie 80 cm x 40 cm, a cena 1 sadzonki wynosi 0,50 z . Jaki b dzie koszt sadzonek?  

A.   7 812 z  
B. 15 625 z  
C. 31 250 z   
D. 62 500 z  

Zadanie 14. 
Na plantacji ogórków mo na zastosowa  do uprawy wspó rz dnej 

A. fasol . 
B. ziemniaki. 
C. pomidory. 
D. rzodkiewk . 

Zadanie 15. 
Aby uzyska  kszta tne korzenie marchwi, nale y jesieni  wykona  

A. kultywatorowanie. 
B. ork  g bok . 
C. w ókowanie. 
D. bronowanie. 
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Zadanie 16. 
Na intensywniejsze zabarwienie blaszek li ciowych u kapusty g owiastej czerwonej, wp ywa wi ksze 
nawo enie 

A. azotem. 
B. potasem.  
C. fosforem. 
D. magnezem. 

Zadanie 17. 
Kapusta zostawia po sobie pole odchwaszczone, dlatego zaleca si  po niej uprawia  

A. marchew. 
B. kalafiory. 
C. broku y. 
D. rzep . 

Zadanie 18. 
Z tabeli wynika, e aby mo liwy by  zbiór kalafiora w pa dzierniku, rozsad  nale y wysadzi  

Terminy uprawy kalafiora 

A. w po owie kwietnia. 
B. w ko cu kwietnia. 
C. na pocz tku maja. 
D. w ko cu czerwca. 

Zadanie 19. 
W celu przy pieszenia uprawy ogórków w gruncie, po siewie mo na przykry  je foli  perforowan .  
Na kiedy nale y zaplanowa  zdj cie tej folii? 

A. Gdy ro liny wytworz  pierwszy li  w a ciwy.  
B. Gdy ro liny wytworz  kilka li ci w a ciwych.  
C. Gdy ro liny rozpoczn  kwitnienie. 
D. Od razu po wschodach ro lin. 

Uprawa na zbiór Odmiany Termin siewu Termin sadzenia Termin zbioru 

wczesne po owa lutego po owa kwietnia czerwiec 

rednio wczesne marzec 
koniec kwietnia,  
pocz tek maja 

lipiec 

jesienny 
rednio pó ne 

i pó ne 
maj do pocz tku 
czerwca 

od czerwca do  
pocz tku lipca 

od wrze nia do  
pocz tku listopada 

wiosenny  
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Zadanie 20. 
Celem za o enia plantacji chrzanu nale y zaopatrzy  si   

A. w k cza. 
B. w nasiona. 
C. w cebulki powietrzne.  
D. w sadzonki korzeniowe. 

Zadanie 21. 
Planuj c p dzenie rabarbaru, nale y zaopatrzy  si   

A. w karpy i umie ci  je w jasnym pomieszczeniu. 
B. w karpy i umie ci  je w ciemnym pomieszczeniu. 
C. w skrócone odygi i umie ci  je w jasnym pomieszczeniu. 
D. w skrócone odygi i umie ci  je w ciemnym pomieszczeniu. 

Zadanie 22. 
W uprawie pomidorów zwi kszon  dawk  wody nale y zaplanowa  w okresie 

A. kwitnienia i zawi zywania owoców.  
B. wzrostu wegetatywnego. 
C. tworzenia nasion.  
D. grubienia korzeni. 

Zadanie 23. 
W harmonogramie prac piel gnacyjnych zwi zanych z polow  upraw  bielonych szparagów nale y 
uwzgl dni  

A. sypanie wa ów nad posadzonymi ro linami. 
B. sukcesywne usuwanie li ci. 
C. usuwanie po piechów.  
D. upraw  „na p ask”. 

Zadanie 24. 
Przy dwuetapowym zbiorze cebuli nale y kolejno wykona  nast puj ce czynno ci: 

A. cinanie szczypioru, wykopywanie cebul, zbieranie i suszenie pod wiat . 
B. wykopywanie cebul, podsuszanie na polu, cinanie szczypioru i zbieranie. 
C. wykopywanie cebul, zbieranie, dosuszanie pod wiat  i cinanie szczypioru. 
D. wykopywanie cebul, dosuszanie na polu, zbieranie i cinanie szczypioru pod wiat . 
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Zadanie 25. 
Kiedy nale y przyst pi  do zbioru kminku zwyczajnego? 

A. W drugim roku uprawy, pod koniec czerwca. 
B. W drugim roku uprawy, na pocz tku maja. 
C. Gdy ro liny osi gn  10÷15 cm wysoko ci. 
D. Gdy ro liny osi gn  30÷45 cm wysoko ci. 

Zadanie 26. 
Dochód ze sprzeda y pomidorów szklarniowych z powierzchni 100 m2, przy plonie 20 kg z m2 i cenie 
10 z  za kg, jest równy 

A.      200 z  
B.   1 000 z  
C.   2 000 z  
D. 20 000 z  

Zadanie 27. 
Do nasadze  na glebach kwa nych nale y wybra  

A. buk pospolity i lilak zwyczajny. 
B. z otlin japo ski i irg  b yszcz c . 
C. wrzos pospolity i hortensj  ogrodow . 
D. powojnik alpejski i perukowiec podolski. 

Zadanie 28. 
Najlepszym terminem sadzenia bulw mieczyka jest 

A. marzec. 
B. kwiecie . 
C. wrzesie . 
D. pa dziernik. 

Zadanie 29. 
Planuj c kwitnienie chryzantem w okresie letnim, w szklarni nale y w szczególno ci zapewni  

A. skrócony dzie . 
B. przed u ony dzie . 
C. nisk  temperatur  powietrza.  
D. wysok  temperatur  powietrza. 
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Zadanie 30. 
Który sk adnik pod o a nale y przygotowa  do uprawy anturium? 

A. Torf niski. 
B. Torf wysoki. 
C. Ziemi  li ciow . 
D. Ziemi  darniow .  

Zadanie 31. 
Jak  grup  pestycydów nale y zastosowa , je li na wierku bia ym „Conica” zauwa ono ó kni cie igie  
i oprz dy paj czyny? 

A. Fungicydy. 
B. Akarycydy. 
C. Rodentycydy.  
D. Moluskocydy. 

Zadanie 32. 
Prowadz c piel gnacj  trawników parkowych, koszenie nale y wykonywa  

A. raz w sezonie. 
B. raz w tygodniu. 
C. co trzy tygodnie. 
D. dwa razy w tygodniu.  

Zadanie 33. 
Organizuj c prace zwi zane z za o eniem parku osiedlowego, w pierwszej kolejno ci nale y wykona  

A. nawierzchnie. 
B. kwietniki. 
C. trawniki.  
D. treja e. 
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Zadanie 34. 
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli okre l, w jakim okresie nale y skraca  d ugo  dnia  
w uprawie poinsecji, aby uzyska  kwiaty na 5 listopada. 

A.   1 – 30 IX 
B. 10 – 30 IX 
C. 15 – 30 IX   
D. 20 – 30 IX  

Zadanie 35.  
Drzewa i krzewy bez bry y ziemi („z go ym korzeniem”), najlepiej sadzi  

A. wczesn  jesieni , w czasie wegetacji. 
B. jesieni , po zako czeniu wegetacji. 
C. wiosn , po 15 maja. 
D. latem. 

Zadanie 36.  
Przed wysiewem nasion robinii i karagany, nale y wykona  zabieg 

A. skaryfikacji. 
B. stratyfikacji. 
C. zaprawiania. 
D. moczenia. 

Zadanie 37. 
Okulizacj  ró  nale y przeprowadza   

A. w lutym. 
B. w kwietniu. 
C. w lipcu.  
D. w pa dzierniku. 

Zabiegi Termin I Termin II Termin III Termin IV 

Sadzonkowanie 15 – 30 VI 1 – 15 VII 15 – 30 VII 1 – 15 VIII 

Sadzenie do doniczek 5 – 10 VII 10 – 20 VIII 1 – 1 0 IX 20 – 30 IX 

Przesadzanie do wi kszych doniczek 25 – 30 VII 5 – 15 IX – – 

Zaciemnianie 1 – 30 IX 10 – 30 IX 15 – 30 IX 20 – 30 IX 

Kwitnienie i sprzeda  20 – 30 X 1 – 10 XI 10 – 20 XI 20 – 30 XI 
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Zadanie 38.  
Kwiatostany ostró ki cina si , gdy 

A. s  w fazie p ka. 
B. s  w fazie „g siej szyi”. 
C. dolne kwiaty s  wybarwione. 
D. dolne kwiaty nie s  jeszcze rozwini te . 

Zadanie 39.  
W celu ograniczenia szkodliwego wp ywu etylenu na trwa o  kwiatów ci tych, nale y 

A. zmniejszy  st enie dwutlenku w gla. 
B. zwi kszy  st enie dwutlenku w gla. 
C. zmniejszy  st enie azotu. 
D. zwi kszy  st enie azotu. 

Zadanie 40.  
W szklarniowej uprawie go dzika z 1 m2 uzyskuje si  w ci gu roku ok. 150 szt. kwiatów. Jaki b dzie 
dochód ze sprzeda y tych go dzików z powierzchni 150 m2 przy cenie za 1 szt. wynosz cej 1 z ? 

A.      150 z  
B.   1 500 z  
C.   2 250 z  
D. 22 500 z  
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