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

Instrukcja dla zdającego 

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

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 

– swój numer PESEL*, 

– symbol cyfrowy zawodu, 

– oznaczenie kwalifikacji, 

– numer zadania, 

– numer stanowiska. 

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu część praktyczną egzaminu. 

4. Sprawdź, czy arkusz  egzaminacyjny zawiera 7 stron i  nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego część 

praktyczną egzaminu. 

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 

jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 

nadzorującego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy. 

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie 

ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. 

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2013 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

R.26-01-13.10 
Czas trwania egzaminu:120 minut 
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           Numer PESEL zdającego* 

Wypełnia zdający 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpoczęcia egzaminu Miejsce na naklejkę 

z numerem PESEL i z kodem 
ośrodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj, zgodnie z zamówieniem i wykazem dostępnego materiału florystycznego, rysunki projektowe 

wianka adwentowego: rzut z boku, rzut z góry i szkic perspektywiczny. Rysunki projektowe wykonaj 

w skali 1:5, zachowując właściwe proporcje wianka. Miejsce przeznaczone do wykonania rysunków 

projektowych znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą – Rysunki projektowe wianka 

adwentowego. 

Sporządź wykaz etapów i technik wykonania wianka adwentowego, w tym uwzględnij jego 

zabezpieczenie na czas transportu, w tabeli, którą znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą – 

Wykaz etapów i technik wykonania wianka adwentowego. 

Sporządź kosztorys wykonania wianka adwentowego w tabeli, którą znajdziesz 

w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą – Kosztorys wykonania wianka adwentowego. 

Zamówienie z dnia 15.10. br. 

Zamawiający: Anna Kowalska 

Adres: Poznań, ul. Pogodna 23 

Tel: 61 845 85 23 

Rodzaj zamówienia: wianek adwentowy w kolorze zielono-czerwono-złotym, o średnicy 50 cm  
Materiał roślinny: zielone gałązki iglaków i ozdobnych, zimozielonych krzewów 

Styl kompozycji: dekoracyjny 

Termin odbioru: 3.12. br. o godz. 16.00 

Sposób odbioru: odbiór własny  

Cena: do 120,00 zł  
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Wykaz dostępnego materiału florystycznego i technicznego 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 
− rysunki projektowe wianka adwentowego; 

− wykaz etapów i technik wykonania wianka adwentowego; 

− kosztorys wykonania wianka adwentowego.  

Lp. Nazwa materiału  Jednostka 
miary Ilość 

Cena 
jednostkowa 

[zł] 

1. Podkład ze słomy sztuka 1 6,00  

2. Zielone gałązki cisu, żywotnika, świerku, sosny sztuka 15 1,50  

3. Zielone gałązki cyprysika, ostrokrzewu, mahonii sztuka 10 2,00  

4. Szyszki sztuka 10 0,50  

5. Orzechy sztuka 10 0,30  

6. Słodycze sztuka 10 0,50  

7. Gwiazdki (czerwone) sztuka 10 0,50  

8. Bombki (złote) sztuka 10 1,00  

9. Klej silikonowy sztuka 3 2,00  

10. Czerwona wstążka atłasowa rolka (25 mb) 1 10,00  

11. Taśma zielona maskująca sztuka 1 4,00  

12. Spray złoty sztuka 1 12,00  

13. Świece sztuka 4 2,00 

14. Zielony drucik szpulka 1 4,00  

15. Drut techniczny 2 mm op. 1 10,00  

16. Fizelina mb 1 2,00  

17. Papier do pakowania sztuka 5 2,00  
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Rysunki projektowe wianka adwentowego 
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Rysunki projektowe wianka adwentowego 
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Wykaz etapów i technik wykonania wianka adwentowego 
Etapy Techniki  
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Kosztorys wykonania wianka adwentowego 

Lp. Nazwa materiału Cena jednostkowa 
w zł Ilość Wartość 

w zł 

Materiał roślinny (nazwa gatunku i odmiany)  

     

     

     

     

     

     

     

Środki techniczne  

     

     

     

     

Materiały dekoracyjne  

     

     

     

     

Razem koszt materiałów florystycznych  x x  

Koszt robocizny  
(30% kosztów materiałów florystycznych)  x x  

 Razem koszt realizacji zamówienia  
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