
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 - Buxus sempervirens 
R.1.2 w kol. 03 - Bukszpan wieczniezielony
R.1.3 w kol. 04 -  20 x 20 

R.1.4
w kol. 04 - rozstawa sadzenia  adekwatna do rośliny wybranej z udostępnionego wyciągu  z oferty 
szkółki roślin 

R.1.5 w kol. 05 -  25

R.1.6
w kol. 05 - liczba sztuk roślin /1 m2  adekwatna do rośliny wybranej z udostępnionego wyciągu z 
oferty szkółki  roślin

R.1.7 w kol. 07  – 1 150

R.1.8
w kol. 07 - liczba sztuk roślin adekwatna do rośliny wybranej z udostępnionego wyciągu z oferty 
szkółki roślin

R.1.9 w kol. 07 poz 2.  -  5

R.2 Rezultat 2: Projekt koncepcyjny nasadze ń – wizualizacja

R.2.1 wykonany techniką barwną
R.2.2 wokół czterech rabat narysowane żywopłoty  obwódkowe
R.2.3 narysowany jeden krzew róży w centrum i po jednym krzewie w rogu każdej z kwater
R.2.4 narysowane krzewy róż w formie piennej
R.2.5 zachowane proporcje roślin
R.2.6 zawiera legendę zastosowanych oznaczeń
R.2.7 oznaczenia w legendzie są zgodne z oznaczeniami zastosowanymi w projekcie
R.2.8 oznaczenia graficzne różnicują rośliny dwóch gatunków
R.3 Rezultat 3: Plan sadzenia krzewów ró ż piennych

R.3.1 wyznaczenie miejsc sadzenia krzewów róż
R.3.2 wykopanie dołów pod sadzone rośliny
R.3.3 zaprawienie dołów ziemią urodzajną lub ziemią żyzną lub ziemią kompostową

R.3.4
rozluźnienie brył korzeniowych sadzonych roślin i/lub ocena stopnia nawodnienia i ewentualne 
podlanie 

R.3.5 umieszczenie brył korzeniowych sadzonych roślin w przygotowanych dołach

R.3.6 uzupełnienie dołów wokół umieszczonych  w nich brył korzeniowych  ziemią 

R.3.7 ugniecenie lub zagęszczenie ziemi wokół posadzonych roślin
R.3.8 uformowanie mis wokół posadzonych roślin
R.3.9 podlanie posadzonych roślin

R.3.10 kolejność wykonywanych prac zgodna z technologią sadzenia róż piennych z bryłą korzeniową 

R.4 Rezultat 4: Wykaz narz ędzi i sprz ętu

R.4.1 taśma miernicza lub inny sprzęt do odmierzania odległości
R.4.2 paliki i/lub sznurek 
R.4.3 szpadel
R.4.4 taczki lub inny sprzęt do transportu
R.4.5 grabie
R.4.6 konewka lub inny sprzęt do podlewania
R.5 Rezultat 5: Zestawienie kosztów

Wpisane:
R.5.1 w kol. 02 - KNR 2-21, tablica nr 0311 i kolumna 04  lub KNR 2-21, 0311-04
R.5.2 w kol. 03 - sadzenie krzewów piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III 
R.5.3 w kol. 03 - obmiar: 5 szt.

R.5.4 w kol. 03 - 72,20 r-g/ 100 szt. lub 3,61 r-g
R.5.5 w kol. 05 - 36,10

R.5.6 w kol. 03 - dla ziemi żyznej  lub kompostowej  2,20 m3/100 szt. lub 0,11 m3

R.5.7 w kol. 06 -  6,60
R.5.8 w kol. 06 - 157,50 
R.5.9 w kol. 06 -  0,10
R.5.10 w kol. 05  razem - 36,10;  w kol. 06 razem - 164,20 
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