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CZ  PISEMNA 

R.26-X-13.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 8 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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3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Organem dekoracyjnym Lunaria annua, decyduj cym o przydatno ci tej ro liny w suchej florystyce, s  

A. srebrzyste li cie. 
B. fioletowe kwiaty. 
C. suche okrywy kwiatostanów. 
D. blaszkowate przegrody uszczyn. 

Zadanie 2. 
Strelitzia reginae to ro lina  

A. o charakterze dominuj cym. 
B. o charakterze spo ecznym. 
C. o redniej warto ci. 
D. o niskiej warto ci. 

Zadanie 3. 
Kwiaty barwy niebieskiej s  charakterystyczne dla 

A. Lunaria annua. 
B. Echinops ritro. 
C. Alchemilla mollis. 
D. Begonia semperflorens. 

Zadanie 4. 
Organem dekoracyjnym Euphorbia pulcherrima s  

A. czerwone p dy. 
B. czerwone owoce. 
C. wielobarwne kwiatostany. 
D. barwne li cie przykwiatowe. 

Zadanie 5. 

Do wykonania kompozycji w stylu secesyjnym nale y u y  ro lin 

A. o p ynnej linii li ci. 
B. o formie architektonicznej. 
C. o charakterze rustykalnym. 
D. o charakterze bry owatym. 

Zadanie 6. 
W suchych kompozycjach stosuje si  

A. Helichrysum bracteatum, Limonium tataricum. 
B. Molucella laevis, Ageratum houstonianum. 
C. Papaver orientale, Kerria japonica. 
D. Briza media, Phlox paniculata. 
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Zadanie 7. 
Koronkow  kryz  otacza si  bukiet 

A. makartowski. 
B. biedermeier. 
C. pompadour. 
D. barokowy. 

Zadanie 8. 
We florystyce magnesy s  stosowane jako rodek techniczny  

A. do korsarzy do w osów. 
B. do a obnej dekoracji trumny. 
C. do korsarzy do sukni balowych. 
D. do dekoracji wn trz sakralnych. 

Zadanie 9. 
W dokumentacji projektowej dekoracji ciany rysunek techniczny stosuje si  do ukazania 

A. ogólnego obrazu dekoracji ciany. 
B. wizji kolorystycznych dekoracji ciany. 
C. wizji rozwi zania przestrzennego dekoracji ciany. 
D. szczegó owego przekroju konstrukcji dekoracji ciany. 

Zadanie 10. 
Biel, symbolizuj ca w naszej kulturze niewinno , jest barw  

A. chromatyczn . 
B. achromatyczn . 
C. drugorz dn . 
D. pierwszorz dn . 

Zadanie 11. 
Do kompozycji a obnej, ze wzgl du na efektowne skórzaste zimozielone li cie, stosuje si  

A. funki . 
B. czy ciec. 
C. mahoni . 
D. liliowiec. 

Zadanie 12. 
Ga zie z owocami mo na wykorzysta  do wykonania rustykalnej dekoracji jesiennej w przypadku ro lin  

A. Ilex aquifolium i Spiraea japonica. 
B. Kerria japonica i Cytissus scoparius. 
C. Malus floribunda i Pyracantha coccinea. 
D. Syringa vulgaris i Philadelphus coronarius. 
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Zadanie 13. 
Kolorowa g bka florystyczna jest stosowana do kompozycji w szklanym naczyniu jako 

A. materia  techniczny bez znaczenia dekoracyjnego. 
B. rodek twórczy wspó tworz cy efekt ko cowy. 
C. bezwzgl dnie maskowany rodek techniczny. 
D. wy cznie materia  dekoracyjny. 

Zadanie 14. 
Do wykonania bi uterii floralnej najlepiej zastosowa  klej 

A. z tuby na zimno. 
B. z pistoletu na gor co. 
C. uniwersalny w p ynie. 
D. rozpuszczalny do drewna. 

Zadanie 15. 
Do wykonania ozdoby lubnej w formie ber a wykorzystywany jest 

A. floret. 
B. mikrofon. 
C. mini deco. 
D. table deco. 

Zadanie 16. 
Do pn cych ro lin stosowanych na zacienionym stanowisku nale y 

A. Ficus lyrata. 
B. Ficus pumila. 
C. Ficus elastica. 
D. Ficus benjamina. 

Zadanie 17. 
W drewnianym pojemniku, w stylu rustykalnym, przeznaczonym na taras, mo na posadzi  

A. sosn , trawy, wrzosy. 
B. agaw , grubosze. 
C. palmy, oleandry. 
D. azalie, bambusy. 

Zadanie 18. 
Ozdob  lubn  w formie glamelii mo na wykona  technik  

A. klejenia z p atków lilii. 
B. splatania z li ci bluszczu. 
C. nawlekania z p atków ró .  
D. drutowania z p atków irysa. 
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Zadanie 19. 
Do mocowania tkanin na drewnianych konstrukcjach u ywa si   

A. wkr tarki do rub. 
B. pistoletu do gwo dzi.  
C. zszywacza biurowego. 
D. zszywacza tapicerskiego. 

Zadanie 20. 
Lepki nalot na li ciach i delikatna paj czynka sygnalizuj  obecno  

A. mszyc. 
B. g sienic. 
C. limaków. 
D. prz dziorka. 

Zadanie 21. 
Do zwalczania mszyc stosuje si  rodki z grupy 

A. moluscocydów. 
B. insektycydów. 
C. akarycydów. 
D. fungicydów. 

Zadanie 22. 
Owoce ró y lub g ogu mo na zabezpieczy  przed utrat  wody warstw  

A. oleju. 
B. wosku. 
C. nab yszczacza. 
D. bezbarwnego lakieru. 

Zadanie 23. 
Przed u yciem w kompozycji ci tych kwiatostanów Euphorbia pulcherrima nale y ko ce ich odyg  

A. zanurzy  w p ynnym wosku. 
B. zanurzy  w gor cej wodzie. 
C. pokry  nab yszczaczem. 
D. pokry  lakierem. 

Zadanie 24. 
„Szynowanie” odyg kwiatów mo na wykorzysta  dla 

A. przed u enia zbyt krótkich odyg w bukiecie. 
B. usztywnienia ro lin w bukiecie równoleg ym. 
C. zabezpieczenia kruchych odyg przed amaniem si . 
D. wygi cia ro lin pod du ym k tem w bukiecie lubnym. 
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Zadanie 25. 
Zamieszczony w ramce opis dotyczy stylu 

A. wegetatywnego. 
B. dekoracyjnego. 
C. graficznego. 
D. obiektu. 

Zadanie 26. 
Ci g liczb 1:1:2:3:5… przedstawia stosowane we florystyce proporcje odpowiadaj ce 

A. modulorowi le Corbusiera. 
B. proporcji wg Pitagorasa. 
C. proporcji wg Goethego. 
D. szeregowi Fibonacciego. 

Zadanie 27. 
Do aran acji tarasu w stylu ródziemnomorskim najodpowiedniejsze s  pojemniki  

A. z wikliny obsadzone cyniami. 
B. z terrakoty obsadzone lawend . 
C. z drewna obsadzone s onecznikami. 
D. z aluminium obsadzone gruboszami. 

Zadanie 28. 
Do pojemnika przeznaczonego do holu biurowego, o po udniowej wystawie, wskazane jest u ycie 

A. Ficus elastica. 
B. Yucca aloifolia. 
C. Aspidistra elatior. 
D. Schefflera elegantissima. 

Zadanie 29. 
Kompozycja a obna w formie kropli o proporcji 3:5 ma d ugo  100 cm. Przy zachowanej wymaganej 
proporcji jej szeroko  powinna wynosi  

A. 30 cm 
B. 40 cm 
C. 60 cm 
D. 90 cm 

Zadanie 30. 
Indeks barwny, pojawiaj cy si  w opisie trendu florystycznego, wskazuje na preferowane barwy 

A. wy cznie materia u ro linnego. 
B. ro lin i materia ów technicznych. 
C. wy cznie materia ów dekoracyjnych. 
D. wszystkich materia ów florystycznych. 

Preferowana jest symetria, materia  ro linny mo e by  twórczo 
zmieniony, stosuje si  niero linne materia y dekoracyjne. 
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Zadanie 31. 
Ozdoba lubna w formie wrzeciona pasuje do sukni lubnej 

A. w skiej, mocno dopasowanej. 
B. krótkiej, awangardowej. 
C. w formie kostiumu.  
D. szerokiej z trenem. 

Zadanie 32. 
Tropikalna aran acja ciep ego holu o rozproszonym wietle mo e mie  form  

A. ceramicznej misy z sukulentami. 
B. drewnianej donicy z laurem i bougenwill . 
C. konstrukcji z ga zi, bromelii i storczyków. 
D. konstrukcji z kory d bu korkowego i bluszczu. 

Zadanie 33. 
Do form promocji cz sto stosowanych w kwiaciarni nale y 

A. marketing szeptany. 
B. dystrybucja intensywna. 
C. zarz dzanie marketingowe. 
D. marketingowy system informacji. 

Zadanie 34. 
Kwiaty sasanki pochodz ce ze zbioru w naturalnym siedlisku nie mog  znale  si  w obrocie, poniewa  

A. jest to ro lina silnie truj ca. 
B. nie maj  znaczenia u ytkowego. 
C. jest to gatunek prawnie chroniony. 
D. jest to ro lina wywo uj ca uczulenia. 

Zadanie 35. 
Wst ki powinny by  przechowywane w miejscu 

A. jasnym i wilgotnym, bez opakowania. 
B. ciemnym i wilgotnym, w opakowaniu.  
C. jasnym i suchym, bez opakowania. 
D. ciemnym i suchym, w opakowaniu. 

Zadanie 36. 
Do zabiegów piel gnacyjnych, stosowanych bezpo rednio po posadzeniu ro lin w pojemniku, nale y 

A. podlanie pod o a. 
B. nab yszczanie li ci. 
C. nawo enie dolistne.  
D. opryskiwanie insektycydami. 
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Zadanie 37. 
W kompozycjach utrat  wody przez ro liny mo emy ograniczy  przez  

A. usuni cie cz ci li ci. 
B. pokrycie li ci olejem. 
C. pokrycie li ci woskiem. 
D. usuni cie cierni i kolców. 

Zadanie 38. 
Przed u enie trwa o ci kompozycji w naczyniu, u o onej z ró  w g bce florystycznej, uzyskuje si  przez 

A. owini cie odyg drutem florystycznym. 
B. zastosowanie odpowiedniej po ywki. 
C. owini cie odyg ta m  kauczukow . 
D. rozgniatanie ko cówek odyg. 

Zadanie 39. 
Ci te kwiaty ró  zaleca si  przechowywa  w ch odni w temperaturze 

A.   0 °C 
B. 10 °C 
C. 20 °C 
D. 25 °C 

Zadanie 40. 
Storczyki na czas transportu 

A. umieszcza si  w fiolkach z po ywk . 
B. umieszcza si  w pojemniku z wod . 
C. owija si  mokrym papierem. 
D. owija si  wilgotn  tkanin . 
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