
Nazwa 
kwalifikacji:

Projektowanie, urz ądzanie  i piel ęgnacja ro ślinnych obiektów architektury 
krajobrazu 

Oznaczenie 
kwalifikacji: R.21

Numer zadania: 01

Kod arkusza: R.21-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny                                                                                       

Dopuszcza się inne sformułowania poprawne merytorycznie 

R.1 Rezultat 1: Wykaz ro ślin 
Wpisane:

R.1.1 w kol. 02  tulipan ogrodowy
R.1.2 w kol. 02  narcyz
R.1.3 w kol. 02  szafirek groniasty
R.1.4 w kol. 05 dla tulipana ogrodowego: 25 

R.1.5 w kol. 05 dla narcyza: 16

R.1.6 w kol. 05 dla szafirka groniastego: 100

R.1.7 w kol. 06  dla roślin o kwiatach w kolorze czerwonym: 1

R.1.8 w kol. 06  dla roślin o kwiatach w kolorze białym: 2

R.1.9 w kol. 06  dla roślin o kwiatach w kolorze niebieskim: 3

R.2 Rezultat 2: Projekt obsadzenia rabaty (rzut i przek rój A-A)
R.2.1 w polu nr 1 zaplanowane obsadzenie roślinami kwitnącymi w kolorze czerwonym

R.2.2 w polu nr 2 zaplanowane obsadzenie roślinami kwitnącymi w kolorze białym

R.2.3 w polu nr 3 zaplanowane obsadzenie roślinami kwitnącymi w kolorze niebieskim

R.2.4 wykonana legenda obejmuje trzy gatunki roślin 

R.2.5 oznaczenia w legendzie są zgodne z oznaczeniami w projekcie

R.2.6 przekrój został wykonany techniką barwną

R.2.7
zastosowane na przekroju  barwy, proporcje wielkości roślin, grafika oddaje wygląd zaprojektowanych 
roślin w aspekcie wiosennym

R.3 Rezultat 3: Plan wykonania obsadzenia rabaty
R.3.1 oczyszczenie lub odchwaszczenie terenu

R.3.2 przekopanie lub spulchnienie lub wzruszenie podłoża

R.3.3 wyrównanie podłoża 

R.3.4 wyznaczenie miejsc sadzenia lub wytyczenie rabaty

R.3.5 sadzenie 

R.3.6 głębokość sadzenia 2-3 krotnie większa niż wielkość cebul

R.3.7 przysypanie 

R.3.8 wyrównanie po posadzeniu

R.4 Rezultat 4: Wykaz narz ędzi i sprz ętu
R.4.1 wiaderko lub inny pojemnik lub taczka

R.4.2 szpadel lub widły amerykańskie lub motyka

R.4.3 grabie

R.4.4 miarka

R.4.5 paliki

R.4.6 sznurek

R.4.7 sadzarka lub łopatka

R.5 Rezultat 5: Zestawienie kosztów bezpo średnich robocizny i materiałów
Wpisane:

R.5.1 w kol. 02 KNR 2-21

R.5.2 w kol. 02  0701/02 
R.5.3 w kol. 03 obmiar: 28 szt.
R.5.4 w kol. 05 robocizna wartość kosztorysowa: 118,68
R.5.5 w kol. 06 krzewy bukszpanu wartość kosztorysowa: 13,44
R.5.6 w kol. 06 azofoska wartość kosztorysowa: 1,12
R.5.7 w kol. 06 woda wartość kosztorysowa: 10,75
R.5.8 w kol. 06 wartość kosztorysowa materiałów razem: 25,31
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