
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie kompozycji florystycznych  
Oznaczenie kwalifikacji: R.26 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL. 
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 7 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  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2013 

CZ  PRAKTYCZNA 

R.26-01-13.05 
Czas trwania egzaminu: 120 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj, zgodnie z zamówieniem i wykazem dost pnego materia u florystycznego, rysunki projektowe 
bukietu lubnego: rzut z boku, rzut z góry i szkic perspektywiczny. Miejsce przeznaczone do wykonania 
rysunków projektowych znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazw  – Rysunki projektowe bukietu 
lubnego. 
Sporz d  wykaz etapów i technik wykonania bukietu lubnego, w tym uwzgl dnij jego zabezpieczenie na 

czas transportu i przechowywania, w tabeli, któr  znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazw  – 
Wykaz etapów i technik wykonania bukietu lubnego. 

Sporz d  kosztorys wykonania bukietu lubnego w tabeli, któr  znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym 
pod nazw  – Kosztorys wykonania bukietu lubnego. 

Wykaz dost pnego materia u florystycznego 

Zamówienie z dnia 8.06. br. 

Zamawiaj cy: Anna Kowalska 
Adres: Pozna , ul. Pogodna 23 
Tel: 61 845 85 23 
Rodzaj zamówienia: okr g y bukiet lubny otoczony kryz , wykonany na mikrofonie 
Materia  ro linny: bia e kwiaty 
Styl kompozycji: dekoracyjny 
Termin odbioru: 24.06. br. o godz. 16.00 
Sposób odbioru: odbiór w asny  
Cena: do 150,00 z   
Forma p atno ci: gotówka, p atne przy odbiorze 

Lp. Nazwa materia u  Jednostka miary Ilo  Cena jednostkowa [z ] 

1. Rosa bia a  sztuka 30 3,00 

2. Dianthus bia y sztuka 30 3,00 

3. Gypsophila paniculata sztuka 5 2,00 

4. Rumohra adiantiformis sztuka 10 2,00 

5. Asparagus setaceus  sztuka 5 1,00 

6. Hedera sztuka 5 1,00 

7. Wst ka at asowa bia a (szeroko  0,5 cm) mb 3,0 0,20 

8. Wst ka at asowa bia a (szeroko  2,0 cm) mb 3,0 0,50 

9. Wst ka at asowa bia a (szeroko  5,0 cm) mb 3,0 2,00 

10. Druty florystyczne ( rednica 0,7 mm) sztuka 30 0,10 

11. Drut cienki z oty  mb 3 0,50 

12. Mikrofon (baza z g bk ) sztuka 1 10,00 

13. Klej florystyczny na zimno w tubie sztuka 1 25,00 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
− rysunki projektowe bukietu lubnego;  
− wykaz etapów i technik wykonania bukietu lubnego;  
− kosztorys wykonania bukietu lubnego. 
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Rysunki projektowe bukietu lubnego 
 

Strona 4 z 7

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Rysunki projektowe bukietu lubnego 
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Wykaz etapów i technik wykonania bukietu lubnego 
Etapy Techniki  
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Kosztorys wykonania bukietu lubnego 

Lp. Nazwa materia u Cena jednostkowa 
w z  Ilo  Warto  

w z  

Materia  ro linny (nazwa gatunku i odmiany)  

     

     

     

     

     

     

     

rodki techniczne  

     

     

     

     

Materia y dekoracyjne  

     

     

     

     

Razem koszt materia ów florystycznych  x x  

Koszt robocizny  
(30% kosztów materia ów florystycznych) x x  

 Razem koszt realizacji zamówienia  
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