
Nazwa kwalifikacji: Planowanie i organizacja prac ogrodniczych 
Oznaczenie kwalifikacji: R.18 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu. 
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u 
nadzoruj cego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji pracy. 
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez podniesienie 

r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Zaplanuj organizacj  prac przy uprawie go dzika szklarniowego wielkokwiatowego oraz oszacuj 
op acalno  zaplanowanej uprawy. Uprawa ma by  prowadzona na trzech parapetach o wymiarach  
25 m x 1 m x 0,2 m, w szklarni wolnostoj cej. Nale y za o y  dwukrotne uszczykiwanie ro lin oraz termin 
kwitnienia 15 listopada. Do uprawy wybierz jedn  odmian  o kwiatach w kolorze czerwonym. W arkuszu 
egzaminacyjnym znajdziesz charakterystyk  odmian, terminarz, dane dotycz ce wymaga  go dzika, 
cenniki oraz druki do zaplanowania produkcji. 

Tabela 1. Terminarz kwitnienia go dzików szklarniowych 

p. – pocz tek miesi ca, . – rodek miesi ca, k. – koniec miesi ca 

Tabela 2. Sk adniki pod o a do uprawy parapetowej go dzika szklarniowego i ich ceny 

Tabela 3. Wykaz odmian go dzika szklarniowego 

Termin sadzenia 
Uprawa z jednokrotnym uszczykiwaniem Uprawa z dwukrotnym uszczykiwaniem 

Termin  
uszczykiwania 

Pocz tek kwitnienia 
Termin drugiego 

uszczykiwania 
Pocz tek kwitnienia 

15 stycznia 20 lutego . lipca 10 kwietnia k. lipca 

1 kwietnia 20 kwietnia p. wrze nia 30 maja . pa dziernika 

15 kwietnia 5 maja . wrze nia 15 czerwca k. pa dziernika 

1 maja 20 maja k. wrze nia 25 czerwca . listopada 

15 maja 5 czerwca p. pa dziernika 10 lipca k. listopada 

1 czerwca 20 czerwca k. pa dziernika 25 lipca . stycznia 

15 czerwca 5 lipca . listopada 10 sierpnia p. lutego 

Lp. Sk adnik pod o a 
Zawarto  procentowa 

w pod o u (%) 
Cena 1 m3 (z ) 

1. Warstwa orna gleby po ro linach bobowatych (motylkowych) 60 50,00 

2. Torf wysoki 20 10,00 

3. Gruboziarnisty piasek 20 30,00 

Grupy go dzików Kolor kwiatów Odmiany 
Cena za 

1 sadzonk  
(z ) 

Wydajno  
kwiatów 

z 1 ro liny 
(szt.) 

Cena za 
1 sztuk  

(z ) 

Go dziki wielkokwiatowe 

czerwone „William Sim”, „Romeo” 

1,00 5 1,50 bia e „Colette”, „Florence” 

ró owe „Lena”, „Linda” 

Go dziki ga zkowe 

czerwone „Red Ivette” 

0,90 4 1,00 ró owo-fioletowe „Exquisite” 

ó to-czerwone „Tony” 
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Tabela 4. Rozstawa sadzenia go dzików 

Tabela 5. Dane dotycz ce przygotowania pod o a i nawo enia go dzika szklarniowego 

Tabela 6. Cennik nawozów stosowanych w gospodarstwie 

Czas przenzacozny na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
wype niona tabela Harmonogram prac zwi zanych z upraw  go dzika szklarniowego, 
wype niona tabela Zapotrzebowanie na sadzonki i sk adniki pod o a, 
wype niona tabela Zapotrzebowanie na nawozy, 
wype niona tabela Op acalno  uprawy go dzików. 

Przy jednorazowym uszczykiwaniu Przy dwukrotnym uszczykiwaniu 

20,0 x 6,6 cm 20,0 x 10,0 cm 

Przed sadzeniem sadzonek (kg/1000 m2) W trakcie wzrostu (kg/1000 m2) 

K2O P2 05 
N (saletra 

wapniowa) 
N (saletra 
amonowa) 

N (saletra 
amonowa) 

K2O P2 05 

25 24 3,875 8,50 25 20 37 

Nawóz Cena/100kg (z ) 

Siarczan potasowy (50%) 180 

Superfosfat potrójny granulowany (46%) 100 

Saletra amonowa (34%)  110 

Saletra wapniowa (15,5%) 200 
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Harmonogram prac zwi zanych z upraw  go dzika szklarniowego 

Rodzaj pracy (zabiegu) Termin 

  

Wymagania specjalne Okre lenie parametrów 

Temperatura powietrza  

D ugo  dnia  
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Zapotrzebowanie na sadzonki i pod o e 

Zapotrzebowanie na nawozy 

Op acalno  uprawy go dzików 

Wybrana odmiana go dzika (nazwa)  

Zapotrzebowanie na sadzonki w sztukach  

Zapotrzebowanie na sk adniki pod o a w m3  

Warstwa orna gleby po ro linach bobowatych (motylkowych)  

Torf   

Piasek  

Nawóz 
Zapotrzebowanie w kg 

(z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku) 

Siarczan potasowy   

Superfosfat potrójny granulowany   

Saletra amonowa   

Saletra wapniowa   

Materia y Ilo  Cena Warto  

Koszty (z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku)    

Siarczan potasowy    

Superfosfat potrójny granulowany    

Saletra amonowa    

Saletra wapniowa    

Sadzonki    

Warstwa orna gleby po ro linach bobowatych (motylkowych)    

Piasek    

Torf    

Koszty razem    

Przychód ze sprzeda y go dzików    

Dochód    
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