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CZĘŚĆ PISEMNA 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 

przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 

4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 

5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 

6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 

7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 

8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 

10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś 

odpowiedź „A”: 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 

ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 

i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

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

RL.14-SG-20.01 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

2017 
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Zadanie 1.  

Przyczyną aneksowania Planu Urządzenia Lasu może być 

A. duży popyt na drewno. 

B. niszcząca drzewostany klęska żywiołowa. 

C. zmiana kadrowa w kierownictwie nadleśnictwa. 

D. zmiana grup handlowych pozyskiwanych sortymentów. 

Zadanie 2. 

 

Na rysunku przedstawiono fragment mapy 

A. przeglądowej turystycznej. 

B. przeglądowej siedlisk leśnych. 

C. gospodarczej z cięciami rębnymi. 

D. przeglądowej gospodarki łowieckiej. 
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Zadanie 3. 

 

Na podstawie wykresu określ klasę bonitacji drzewostanu w wieku 80 lat i d1,3 25 cm. 

A. I 

B. II 

C. III 

D. IV 

Zadanie 4. 

Strażnicy Leśni stwierdzili pniak sosny pochodzący z nielegalnego pozyskania drzewa, które określono jako 

przeciętne. Średnica pnia (bez kory) w miejscu cięcia wynosiła 42 cm. Oblicz na podstawie tabeli wartość 

skradzionego drewna, zakładając że cena 1 m3 wynosi 250,00 zł. 

A. 330,75 zł 

B. 334,75 zł 

C. 338,75 zł 

D. 344,75 zł 

Drzewo przeciętne Drzewo wysokie Drzewo bardzo wysokie Grubość  
pniaka  

bez kory wysokość miąższość wysokość miąższość wysokość miąższość 

[m] [m3] [m] [m3] [m] [m3] [cm] 

26.8 1.258 29.4 1.377 31.8 1.493 41 

27.1 1.339 29.6 1.463 32.1 1.586 42 

27.3 1.422 29.8 1.553 32.3 1.681 43 

27.5 1.507 30.0 1.644 32.5 1.779 44 

27.7 1.595 30.2 1.739 32.7 1.881 45 

28.0 1.686 30.4 1.836 32.9 1.984 46 

28.2 1.779 30.6 1.936 33.1 2.091 47 

28.3 1.875 30.8 2.039 33.3 2.201 48 

Strona 3 z 16
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 5. 

 

Oblicz wzorem środkowego przekroju miąższość dłużycy brzozowej (bez kory) o długości 25 m i średnicy 

(w korze) w połowie długości 36 cm. 

A. 1,84 m3 

B. 2,04 m3 

C. 2,14 m3 

D. 2,84 m3 

Zadanie 6. 

Zapas grubizny brutto jednej z Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych wynosi 140 mln m3 na 

powierzchni 500 000 ha. Zasobność lasów tej RDLP wynosi 

A. 140 m3/ha 

B. 280 m3/ha 

C. 360 m3/ha 

D. 500 m3/ha 
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Zadanie 7. 

 

Korzystając z tabeli wskaż gatunek drzewa o najmniejszej średnicy (pierśnicy) w wieku 100 lat. 

A. Grab zwyczajny. 

B. Dąb szypułkowy. 

C. Jesion wyniosły. 

D. Brzoza omszona. 

Zadanie 8. 

Jaki jest średnioroczny przyrost na wysokość drzewa w wieku 100 lat i wysokości 20 m. 

A. 0,1 m 

B. 0,2 m 

C. 0,3 m 

D. 0,4 m 
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Zadanie 9. 

 

Ładowność samochodu przeznaczonego do wywozu drewna wynosi 24 tony. Na podstawie zamieszczonej 

tabeli określ maksymalną objętość drewna jesionowego możliwą do wywozu jednym samochodem. 

A. 20 m3 

B. 25 m3 

C. 30 m3 

D. 35 m3 

Zadanie 10. 

Element pokazany na zdjęciu wykonano z drewna 

A. dębowego. 

B. bukowego. 

C. olszowego. 

D. sosnowego. 
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Zadanie 11. 

Na zdjęciu przedstawiono 

A. libelę rurkową. 

B. tachimetr wodny. 

C. kątomierz optyczny. 

D. niwelator geodezyjny. 

 

 

 

 

Zadanie 12. 

Mapa gospodarcza prezentująca granice i powierzchnie oddziałów leśnych i wyłączeń taksacyjnych oraz 

pozostałych szczegółów sytuacji wewnętrznej sporządzana jest w skali 

A. 1:1000 

B. 1:5000 

C. 1:10000 

D. 1:50000 

Zadanie 13. 

Zdjęcie przedstawia sporządzanie 

A. szacunków brakarskich. 

B. obserwacji lotów motyli. 

C. inwentaryzacji magazynu. 

D. odbioru drewna kłodowanego. 
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Zadanie 14. 

Nadleśnictwo Brzeszcze w 2020 roku planuje pozyskać 100 000 m3 drewna (50 000 m3 ręcznie i 50 000 m3 

maszynowo). W którym kwartale nadleśnictwo pozyska największą ilość drewna? 

A. w I kwartale 

B. w II kwartale 

C. w III kwartale 

D. w IV kwartale 

Zadanie 15. 

Którą aplikację w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych stosuje się do obsługi szacunków 

brakarskich? 

A. Acer 

B. Leśnik 

C. Forest 

D. Magazyn 

Zadanie 16. 

Aby zastąpić dowolny ciąg znaków w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych, należy użyć 

metaznaku 

A. „x” 

B. „*” 

C. „/” 

D. „|” 

  

 

 

okres głównego nasilenia prac 

wykonanie niemożliwe spowodowane szybką deprecjacją surowca 
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Zadanie 17. 

Zdjęcie przedstawia dokument 

A. rozchodu drewna. 

B. sprzedaży drewna. 

C. transportu drewna. 

D. przychodu drewna. 

 

 

 

 

Zadanie 18. 

Pozycja planu o numerze 201716918 założona została w roku 

A. 2016 

B. 2017 

C. 2018 

D. 2019 

Zadanie 19. 

 

Na podstawie tabeli najwięcej drewna w latach 2011 - 2013 Lasy Państwowe sprzedały w oparciu o 

A. aukcje i submisje. 

B. aplikację „e-drewno”. 

C. portal Leśno-Drzewny. 

D. cennik sprzedaży detalicznej. 
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Zadanie 20. 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prowadzi działalność na zasadzie samodzielności 

finansowej i pokrywa koszty działalności z 

A. dotacji z UE. 

B. własnych przychodów. 

C. darowizn osób fizycznych. 

D. 1% podatku jako Organizacja Pożytku Publicznego. 

Zadanie 21. 

 

Jaka jest kwota podatku VAT zawartego w cenie sprzedaży 10 m3 drewna opałowego osikowego 

pozyskanego kosztem nadleśnictwa? 

A.   59,67 zł 

B.   68,00 zł 

C.   80,73 zł 

D. 124,20 zł 
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Zadanie 22. 

 

W którym z analizowanych okresów (kwartały w latach) drewno tartaczne liściaste osiągnęło najniższą cenę? 

A. w 3 kwartale roku 2012. 

B. w 2 kwartale roku 2013. 

C. w 3 kwartale roku 2015. 

D. w 2 kwartale roku 2017. 

Zadanie 23. 

Na terenie Lasów Państwowych w 2018 roku pozyskano 44 mln m3 drewna. Ile oleju biodegradowalnego 

potrzeba do smarowania prowadnic pił łańcuchowych, jeżeli zużycie oleju wynosi 0,2 litra/m3 pozyskanego 

drewna? 

A.   2,2 mln litrów. 

B.   4,4 mln litrów. 

C.   8,8 mln litrów. 

D. 12,2 mln litrów. 

Zadanie 24. 

Wydajność pozyskania i zrywki drewna przez firmę „CIMOCHY” wynosi 50 m3/dzień. Ile dni roboczych 

zajmie ścinka i zrywka drewna z 3,5 ha zrębu, którego zasobność wynosi 300 m3? 

A.   7,0 dni 

B. 16,5 dnia 

C. 21,0 dni 

D. 30,0 dni 
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Zadanie 25. 

Strefa niebezpieczna wokół żurawia przyczepy samozaładowczej wynosi 

A. jedną wysokość drzew. 

B. dwie wysokości drzew. 

C. wysięg 2 żurawi pomniejszonych o długość 

drewna. 

D. maksymalny wysięg żurawia powiększony 

o długość drewna. 

  

 

 

Zadanie 26. 

Jeżeli instrukcja obsługi urządzenia nie stanowi inaczej, strefa niebezpieczna podczas prac wykonywanych 

z zastosowaniem narzędzi ręcznych z elementami tnącymi na wysięgniku (np.: wykaszarka, wycinarka, 

podkrzesywarka) wynosi co najmniej 

A.   2 m 

B.   5 m 

C. 10 m 

D. 20 m 

Zadanie 27. 

Rysunek przedstawia pozyskanie drewna 

A. sypkiego. 

B. długiego. 

C. krótkiego. 

D. całej strzały. 
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Zadanie 28. 

Na zdjęciu przedstawiono 

A. mulczer. 

B. piło-łuparkę. 

C. okrzesywarkę. 

D. pilarkę łańcuchową. 

  

 

 

 

Zadanie 29. 

Aby zabezpieczyć odziomki przed uszkodzeniem i pęknięciem, drzewa zakwalifikowane do klasy WA1 

należy ścinać 

A. pilarką spalinową. 

B. dwuosobową piłą ręczną. 

C. nożycami hydraulicznymi. 

D. strumieniem wody podawanej pod dużym ciśnieniem. 

Zadanie 30. 

Między czołami mygieł powinny być zachowane odstępy o szerokości co najmniej 

A. 2,5 m 

B. 3,5 m 

C. 4,5 m 

D. 5,5 m 
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Zadanie 31. 

 

Jaka jest miąższość stosu drewna Św S2a o długości 1,2 m i objętości 10 mp? 

A. 4,0 m3 

B. 6,5 m3 

C. 6,7 m3 

D. 7,0 m3 

Zadanie 32. 

Znakiem zapytania na rysunku oznaczono 

A. długość stosu. 

B. szerokość stosu. 

C. nadmiar na zabezpieczenie czół. 

D. nadmiar na zsychanie się drewna. 
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Zadanie 33. 

Średnicę znamionową mierzy się 

A. 1,3 m od grubszego końca. 

B. 1 m od grubszego końca. 

C. w grubszym końcu. 

D. w cieńszym końcu. 

Zadanie 34. 

Pomiar drewna w sztukach grupowo stosuje się do sortymentu drewna 

A. WA0 

B. S1 

C. S3b 

D. M2 

Zadanie 35. 

W drewnie wielkowymiarowym w tej samej klasie jakości stosuje się nadmiar długości drewna wynoszący 

A.   0,5% 

B.   1,0% 

C.   5,0% 

D. 10,0% 

Zadanie 36. 

Drewno cechowane płytką pokazaną na rysunku pochodzi z lasów 

A. gminnych. 

B. prywatnych. 

C. Skarbu Państwa. 

D. Parków Narodowych. 

 

 

 

 

 

Zadanie 37. 

Zbieżystość to 

A. zniekształcenie pnia w postaci zgrubień, narośli lub ubytków drewna. 

B. nieprawidłowy, zbliżony do eliptycznego, zarys przekroju poprzecznego. 

C. stopniowe zmniejszanie się średnicy drewna w kierunku cieńszego końca. 

D. podłużne wypukłości w odziomkowej części pnia spowodowane wzrostem systemu 

korzeniowego. 
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Zadanie 38. 

Symetryczne pasma ukośnych zmarszczeń kory, biegnące stycznie do okrągłej, owalnej lub trójkątnej blizny 

zakrywającej zrośnięty sęk, występujące głównie na drzewach liściastych o cienkiej i gładkiej korze (bk, tp, 

os, brz), gdzie głębokość zalegania sęka określa się szacunkowo na podstawie kąta rozwarcia 

i wymiarów blizny, to 

A. rak. 

B. róża. 

C. wilk. 

D. brewka. 

Zadanie 39. 

Dziegieć to 

A. węgiel lipowy. 

B. smoła drzewna. 

C. wywar z pokrzywy. 

D. suszone kwiaty lipy. 

Zadanie 40. 

Roślina lecznicza przedstawiona na zdjęciu to 

A. śliwa tarnina. 

B. głóg pospolity. 

C. jarząb brekinia. 

D. borówka czernica. 
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