
SCHEMAT OCENIANIA TESTU PRAKTYCZNEGO

Lp. Elementy podlegające ocenie / kryteria oceny

1.
Rezultat 1. Harmonogram prac  związanych z uprawą goździka szklarniowego:

W Rezultacie 1 dopuszcza się stosowanie innych sformułowań jeśli są poprawne technologicznie

1.
Określone wymagania specjalne – temperatura mieszcząca się w przedziale 8

°
C – 24

°
C lub

niekorzystny wpływ dużych wahań temperatury

2. Określone wymagania specjalne – długi dzień

3. Zaplanowane sadzenie roślin; podany termin sadzenia 1 maja

4. Zapisane uszczykiwanie; podany termin I uszczykiwania (20.05) i II uszczykiwania (25.06)

5. Zaplanowane podlewanie; 2 – 3 razy w tygodniu lub w miarę potrzeb

6.
Zaplanowane nawożenie; co 3 – 4 tygodnie lub pogłównie razem z podlewaniem lub pogłównie po 

analizie zasobności podłoża

7. Zaplanowane zakładanie siatek  lub sznurków; w miarę wzrostu roślin

8. Zaplanowane usuwanie pąków bocznych; w miarę ukazywania się pąków

9. Zaplanowany zbiór od 15 listopada

10. Zaplanowana ochrona roślin; w miarę potrzeby

2. Rezultat 2. Zapotrzebowanie na sadzonki i składniki podłoża 

1. Wybrana odmiana: „Wiliam Sim” lub „Romeo”

2. Obliczone zapotrzebowanie na sadzonki – 3750 szt

3. Obliczona ilość warstwy ornej gleby po roślinach bobowatych (motylkowych) – 9 m
3
.

4. Obliczona ilość torfu wysokiego – 3 m
3

5. Obliczona ilość gruboziarnistego piasku – 3 m
3

3. Rezultat 3. Zapotrzebowanie na nawozy

1.
Obliczone zapotrzebowanie na siarczan potasowy, z dokładnością do co  dwóch miejsc  po przecinku – 

w granicach  6,74  – 6,76 kg

2.
Obliczone zapotrzebowanie na superfosfat potrójny, z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku – w 

granicach  9,93 – 9 ,96 kg

3.
Obliczone zapotrzebowanie na saletrę amonową, z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku – w 

granicach 7,38 – 7,41 kg

4.
Obliczone zapotrzebowanie na saletrę wapniową, z dokładnością do dwóch miejsc  po przecinku – w 

granicach 1,87 – 1,88 kg.

4. Rezultat 4. Opłacalność uprawy goździków

1. Obliczony koszt siarczanu potasowego, w granicach  12,13 – 12,17 zł.

2. Obliczony koszt superfosfatu potrójnego, w granicach  9,93 – 9,96 zł

3. Obliczony koszt saletry amonowej,  w granicach  8,12 – 8,15 zł.

4. Obliczony koszt saletry wapniowej,  w granicach  3,74 – 3,76 zł.

5. Obliczony koszt sadzonek – 3750,00 zł.

6. Obliczony koszt warstwy ornej gleby po roślinach bobowatych (motylkowych) – 450,00 zł.

7. Obliczony koszt gruboziarnistego piasku – 90,00 zł.

8. Obliczony koszt torfu wysokiego – 30,00 zł.

9. Obliczony przychód ze sprzedaży kwiatów – 28125,00 zł.

10. Obliczony dochód z uprawy goździka – ok. 23771 zł

R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych.
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