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KRYTERIA OCENIANIA

Lp. Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1. Rysunki projektowe wianka adwentoweg o

R.1.1
Wykonany technicznie rzut z boku: sporządzony ołówkiem i  kredkami, zawiera legendę właściwą 
dla rysunku lub wspólną dla wszystkich rysunków. 

R.1.2
Wykonany technicznie rzut z góry: sporządzony ołówkiem i  kredkami, zawiera legendę właściwą 
dla rysunku lub wspólną dla wszystkich rysunków. 

R.1.3
Wykonany technicznie szkic perspektywiczny: sporządzony  ołówkiem  
i kredkami, zawiera legendę właściwą dla rysunku lub wspólną dla wszystkich rysunków. 

R.1.4 Na rysunku podane wymiary wianka i proporcje średnicy otworu do  średnicy korpusu wianka. 

R.1.5
Kompozycja wianka: wianek adwentowy na podkładzie ze słomy  wykonany z zielonych gałązek 
iglaków i zimozielonych krzewów, ze  świecami, wstążką i ozdobami dostępnymi w tabeli. 

R.1.6 Materiał roślinny: gałązki iglaków i krzewów zimozielonych. 

R.1.7
Środki techniczne podkład ze słomy, druty  florystyczne, klej,  papier do pakowania. 
Materiały dekoracyjne, np. wstążka atłasowa czerwona, szyszki, orzechy, bombki, gwiazdki.

R.1.8
Podane rozmieszczenie świec i elementów dekoracyjnych w wianku  przez równomierne 
rozproszenie lub grupowanie, elementy  dekoracyjne wianka dobrane do całości kompozycji. 

R.2 Rezultat 2. Wykaz etapów i technik wykonania wia nka adwentowego

R.2.1
Zapisany Etap –  wybór materiału roślinnego, środków technicznych 
  i materiałów dekoracyjnych

R.2.2
Zapisany Etap – przygotowanie środków technicznych: technika –  przygotowanie podkładu ze 
słomy,  przygotowanie pistoletu do klejenia. 

R.2.3
Zapisany Etap – przygotowanie materiału roślinnego: technika –  przycinanie roślin, czyszczenie, 
montaż świec na korpusie wianka –  technika – wbijanie grubego, nagrzanego drutu w świece. 

R.2.4
Zapisany Etap – umieszczenie gałązek roślin iglastych na korpusie  wianka: technika – owijanie 
drutem gałązek wokół wianka,  klejenie elementów  dekoracyjnych, np.: bombek, szyszek, 
orzechów, gwiazdek. 

R.2.5
Zapisany Etap – wykończenie wianka: wykorzystanie czerwonej,  atłasowej wstążki do ozdoby 
wianka, technika drutowania lub  klejenia wstążki. 

R.2.6
Zapisany Etap – zabezpieczenie wianka; technika – pakowanie w  papier zapewniające 
zabezpieczenie przed uszkodzeniami   materiału roślinnego. 

R.3 Rezultat 3. Kosztorys wykonania wianka adwentowego

R.3.1 Wypisane nazwy wybranych gatunków  roślin  wykorzystanych w wianku, podane ich ceny i ilości. 

R.3.2 Wypisane nazwy wykorzystanych do wianka środków technicznych,  podana ich cena i ilości. 
R.3.3 Wypisane nazwy wykorzystanych do wianka materiałów  dekoracyjnych, podana ich cena i ilość. 

R.3.4
Wartość każdego materiału florystycznego i razem koszty  materiałów florystycznych są obliczone 
zgodnie z danymi zawartymi w poszczególnych pozycjach. 

R.3.5 Koszt robocizny powinien stanowić 30% kosztu materiałów  florystycznych. 

R.3.6 Koszt ogółem realizacji zamówienia jest sumą kosztu materiałów  florystycznych i kosztu robocizny. 

R.3.7 Koszt realizacji zamówienia nie przekracza 120 zł. 
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