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CZ  PISEMNA 

R.26-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Które cechy ro liny widocznej na rysunku decyduj  o jej walorach dekoracyjnych? 

A. Du e dzwonkowate kwiaty w kolorze czerwonym. 
B. Du e kielichowate kwiaty w kolorze niebieskim. 
C. Kwiatostan typu grono, koloru pomara czowego. 
D. Kwiatostan typu koszyczek, koloru fioletowego. 

Zadanie 2. 
Elementem dekoracyjnym ro liny widocznej na zdj ciu s  

A. zwisaj ce p dy. 
B. zwisaj ce li cie. 
C. palczaste odrosty korzeniowe. 
D. strz piasto zako czone roz ogi. 

Zadanie 3. 
Które elementy ro lin wykorzystano w przedstawionej na rysunku kompozycji? 

A. Kwiaty liliowca oraz li cie funkii i irysów. 
B. Kwiaty i li cie liliowca oraz li cie funkii. 
C. Kwiaty i li cie funkii oraz li cie kosa ców. 
D. Kwiaty i li cie kosa ców oraz li cie funkii. 

Zadanie 4. 
Na podstawie zamieszczonego rysunku wska  cechy 
dekoracyjne przedstawionych ro lin. 

A. Owoce berberysu s  wyd u one i granatowe,  
a ostrokrzewu okr g e i czerwone. 

B. Owoce ostrokrzewu s  wyd u one i czerwone,  
a berberysu okr g e i czerwone. 

C. Li cie ostrokrzewu s  z bkowane, a berberysu 
lancetowate i zebrane w p czki. 

D. Li cie berberysu s  z bkowane, a ostrokrzewu 
lancetowate i ostro zako czone. 
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Zadanie 5. 
Pod a niczka to tradycyjna polska dekoracja  

A. na Bo e Narodzenie. 
B. na Zielone wi tki. 
C. na Wielkanoc. 
D. na Do ynki. 

Zadanie 6. 
Wska  rysunek, na którym do usztywnienia p du zastosowano najcie szy drut florystyczny. 

       A.              B.                C.                        D. 

Zadanie 7. 
Florysta otrzyma  zlecenie wykonania korsarza do sukni. Do przypi cia zamówionego wyrobu s u y 

A. clip. 
B. haftka. 
C. magnes. 
D. przyssawka. 

Zadanie 8. 
Ta my florystyczne wykorzystywane s  w wi zankach lubnych  

A. do sporz dzania kryz. 
B. do owijania drutów i r czek. 
C. do wyd u ania odyg kwiatów. 
D. do utrzymywania odyg w po danej pozycji. 

Zadanie 9.  
Bukiet lu ny przedstawiono na rysunku 

       A.             B.                    C.                D. 
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Zadanie 10. 
Na rysunku przedstawiono pocz tkowy etap wykonywania 

A. wie ca warszawskiego. 
B. wianka komunijnego. 
C. girlandy wi tecznej. 
D. diademu lubnego. 

Zadanie 11. 
Na rysunku przedstawiono wi zank  

A. okr g . 
B. francusk . 
C. formalno-liniow . 
D. biedermeierowsk . 

Zadanie 12. 
Przy wykonywaniu wie ca adwentowego nale y kierowa  si  zasad , która okre la stosunek szeroko ci 
korpusu wianka do rednicy jego otworu jako 1 : 3. Jak  rednic  powinien mie  wieniec, je eli 
szeroko  korpusu wynosi 15 cm? 

A.   3 cm 
B.   5 cm 
C. 45 cm 
D. 60 cm 

Zadanie 13. 
Uk adaj c ikeban  w wazonie o rednicy 5 cm i wysoko ci 15 cm, ro lina o redniej wysoko ci 
okre lana jako „Cz owiek” b dzie mia a wysoko  

A.   5 cm 
B. 10 cm 
C. 20 cm 
D. 30 cm 

Wysoko  ro lin w zale no ci od zastosowanego naczynia 

Naczynie 
Wysoko  ro lin 

Niebo 
(najwy sza) 

Cz owiek 
( rednia) 

Ziemia 
(najni sza) 

p askie 3 x rednica 
naczynia 

2 x rednica 
naczynia 

1 x rednica  
naczynia 

wysokie 3 x rednica 
naczynia + 
wysoko  
naczynia 

2/3 Nieba 1/3 Nieba 

Strona 4 z 10

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 14. 
W bukiecie makartowskim elementem dekoracyjnym s  

A. per y. 
B. pawie pióra. 
C. ozdobne szpilki. 
D. szyfonowe wst ki. 

Zadanie 15. 
Które ro liny powinien wybra  florysta do wykonania kompozycji z ro lin zasuszonych? 

A. Begoni  i kann . 
B. Szar at i lobeli . 
C. Zatrwian i miskant. 
D. Czarnuszk  i smagliczk . 

Zadanie 16. 
Letni bukiet zosta  wykonany ze s oneczników, ostró ek i rudbekii. Któr  z wymienionych ro lin nale y 
u y  w tej kompozycji jako pachn cy dodatek?  

A. Aksamitk . 
B. Rezed . 
C. Cyni . 
D. Mak. 

Zadanie 17. 
W oknie kwiatowym na stanowisku cienistym dobrze b dzie rós  

A. niecierpek. 
B. nefrolepis. 
C. wrzosiec. 
D. figowiec. 

Zadanie 18. 
Do letniego obsadzenia balkonu wykorzystywane s  

A. bratki. 
B. sza wie. 
C. stokrotki. 
D. z ocienie. 
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Zadanie 19. 
Aran uj c wn trze w stylu romantycznym do wystroju wykorzystuje si  

A. jukki. 
B. syningie. 
C. zamiokulkasy. 
D. skrzyd okwiaty. 

Zadanie 20. 
Do wykonania wi zanki przedstawionej na rysunku nale y posegregowa  
p atki ró  wed ug wielko ci, a nast pnie u o y  

A. po dwa ró nej wielko ci i po czy  haftk  rzymsk . 
B. po dwa ró nej wielko ci i przebi  cienkim drucikiem. 
C. po kilka takiej samej wielko ci i sklei  klejem na zimno. 
D. po kilka takiej samej wielko ci i sklei  ta m  florystyczn . 

Zadanie 21.  
Wska  najbardziej przydatn  ro lin , z której mo na wykona  konstrukcj  choinki.  

A. Rdest sachali ski. 
B. G óg jednoszyjkowy. 
C. Wierzba mand urska. 
D. Magnolia gwia dzista. 

Zadanie 22. 
P atki mieczyka wykorzystuje si  do wykonania wi zanki lubnej typu 

A. ber o. 
B. kulka. 
C. kamelia. 
D. glamelia. 

Zadanie 23. 
Wska  narz dzie u ywane do krojenia suchej kostki Oasis. 

A. Pi a. 
B. Sierpak. 
C. No yczki. 
D. Nó  florystyczny. 
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Zadanie 24. 
Przedstawione na zdj ciu narz dzie s u y do ci cia 

A. odyg sztucznych lilii. 
B. mi sistych, cienkich odyg gerbery. 
C. zdrewnia ych p dów derenia bia ego. 
D. twardych odyg zasuszonych kocanek. 

Zadanie 25. 
Obfitego podlewania wymaga 

A. fatsja. 
B. s polia. 
C. papirus. 
D. araukaria. 

Zadanie 26. 
Pierwiosnki rosn  najlepiej w pod o u o odczynie zbli onym  

A. do kwa nego. 
B. do oboj tnego. 
C. do zasadowego. 
D. do bardzo kwa nego. 

Zadanie 27. 
Ro liny doniczkowe z rodziny ananasowatych nale y podlewa  

A. do doniczki. 
B. do podstawki. 
C. zraszaj c li cie. 
D. do lejka rozety li ciowej. 

Zadanie 28. 
Mieczyki nale y cina , gdy 

A. 1/3 kwiatów od do u jest rozwini ta. 
B. dolne kwiaty zaczynaj  si  rozwija . 
C. zewn trzne kwiaty s  rozwini te. 
D. wszystkie kwiaty s  rozwini te. 

pH ro liny 

do 5,0 kamelie 

5,1 – 6,0 pelargonie 

6,1 – 6,7 pierwiosnki 

6,8 – 7,4 astry 

Wymagania ro lin w stosunku do odczynu gleby  

Faza zbioru kwiatów w zale no ci  
od typu kwiatostanu 

Typ kwiatostanu Faza zbioru 

k os 
dolne kwiaty zaczynaj  
si  rozwija  

grono 
1/3 kwiatów od do u  
jest rozwini ta 

wiecha 
wszystkie kwiaty  
s  rozwini te 

baldach 
zewn trzne kwiaty  
s  rozwini te 
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Zadanie 29.  
Na rysunkach przedstawiono ró ne sposoby post powania z kwiatami ci tymi. Wska , który z nich 
nale y zastosowa  w przypadku poinsecji. 

      

                A.        B.                C.        D. 

Zadanie 30. 
Na rysunku przedstawiono kwiat bratka, który utrwalono metod  

A. zielarsk . 
B. zielnikow . 
C. glicerynow . 
D. suszenia w piasku. 

Zadanie 31. 
Na rysunku przedstawiono jeden z etapów przygotowywania ro lin do utrwalania. Któr  metod  b d  
one suszone? 

A. Zielarsk . 
B. W piasku. 
C. Zielnikow . 
D. W glicerynie. 
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Zadanie 32.  
Przedstawiona na zdj ciu kompozycja wykonana zosta a technik  

A. drutowania. 
B. siatki drucianej. 
C. klejenia na gor co. 
D. w g bce florystycznej. 

Zadanie 33.  
Na zdj ciu przedstawiono sposób umieszczania kwiatów 

A. o mi kkich odygach w g bce. 
B. o twardych odygach w g bce. 
C. zasuszonych w kenzanie.  
D. sztucznych w kenzanie. 

Zadanie 34.  
W skrzynce balkonowej posadzono 3 ro liny begonii bulwiastej i 2 plektrantusa. Oblicz koszt 
nasadzenia. 

A. 15 z  
B. 14 z  
C. 13 z  
D. 10 z  

Zadanie 35. 
Do dekoracji samochodu dla lubnej pary florysta wykorzysta  ro liny za 80 z  oraz 5 szt. autocorso po  
4 z  za sztuk . Robocizna to 30% kosztów zu ytych ro lin i materia ów technicznych. Oblicz koszt 
us ugi florystycznej. 

A. 130 z  
B. 100 z  
C.   70 z  
D.   30 z  

Zadanie 36. 
Wykonan  wi zank  lubn , do momentu sprzeda y, florysta powinien przechowywa  w pomieszczeniu 

A. ch odnym i wilgotnym. 
B. suchym i przewiewnym. 
C. ch odnym i przewiewnym. 
D. przewiewnym i s onecznym. 

Cennik ro lin (w z ) 
Ro liny Cena (w z )

Byliny o ozdobnych li ciach 2,50 

Byliny o ozdobnych kwiatach 3,00 

Byliny cebulowe 2,00 
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Zadanie 37. 
W celu przed u enia trwa o ci kwiatów ci tych w kwiaciarni, nie nale y 

A. sukcesywnie usuwa  starzej cych si  kwiatów. 
B. codziennie wymienia  wody w wazonach z kwiatami. 
C. stosowa  po ywki zwi kszaj cej pobieranie i przewodzenie wody. 
D. dok ada  wie ych kwiatów do wazonów ze starzej cymi si  kwiatami. 

Zadanie 38. 
Aby chroni  kwiatostany gerbery przed uszkodzeniami nale y pakowa  je  

A. w sizal. 
B. w celofan. 
C. w gruby papier. 
D. w nylonowe siateczki. 

Zadanie 39. 
Ci te ró e nale y transportowa  w temperaturze 

A. od  5°C do    3°C. 
B. od  2°C do      0°C. 
C. od    1°C do      4°C. 
D. od    8°C do    13°C. 

Zadanie 40. 
Na zdj ciu przedstawiono  

A. kontener do transportu kwiatów ci tych w wodzie lub po ywce. 
B. urz dzenie ch odnicze do przewozu kwiatów ci tych. 
C. urz dzenie do przyspieszania kwitnienia chryzantem. 
D. karton do przewozu kwiatów ci tych na sucho. 
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