
   
 

Nazwa kwalifikacji: Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych  
Oznaczenie kwalifikacji: OGR.02  
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

         Czas trwania egzaminu: 120 minut.                     OGR.02-01-21.06-SG 

EGZAMIN ZAWODOWY 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

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*, 

 oznaczenie kwalifikacji, 

 numer zadania, 

 numer stanowiska. 

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu. 

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

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 
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Zadanie egzaminacyjne 
 
Rozpoznaj rośliny doniczkowe oznaczone cyframi 1, 2, 3. W Tabeli 2. zapisz ich nazwy gatunkowe oraz 
wymień walory dekoracyjne. 
Przygotuj skrzynkę balkonową do sadzenia roślin: zastosuj drenaż a następnie wsyp ziemię.  
W tak przygotowanej skrzynce balkonowej posadź rozpoznane rośliny oraz bluszcz tworząc estetyczną 
kompozycję. 
Po posadzeniu roślin wykonaj niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. 
Korzystając z danych zawartych w Tabeli 1. oblicz koszt materiału roślinnego do obsadzenia skrzynki 
balkonowej. 
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne materiały, 
narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu 
zadania uporządkuj stanowisko. 
 
Tabela 1. Cennik materiałów 
 

Materiał Jednostka miary Liczba  
[szt.] 

Cena jednostkowa 
[zł] 

Roślina 1 szt. 1 4,00 

Roślina 2 szt. 1 3,50 

Roślina 3 szt. 1 2,50 

Skrzynka balkonowa szt. 1 10,00 

Ziemia do kwiatów worek 1 4,00 

Żwir gruboziarnisty kg 1 1,00 

Roślina wypełniająca 
-  bluszcz 

szt. 1 5,00 

 
 
Czas na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 
 
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty: 

‒ rozpoznane rośliny, 
‒ opisane rośliny, 
‒ kosztorys materiału roślinnego, 
‒ posadzone rośliny 

oraz 
przebieg sadzenia roślin. 
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Tabela 2. Opis roślin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabela 3. Koszt materiału roślinnego do obsadzenia skrzynki balkonowej 
 

Zużyte materiały Kwota [zł] 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Razem: 
 
 

 

 Roślina 1 Roślina 2 Roślina 3 

Nazwa gatunkowa 
   

 
 

Walory dekoracyjne 
   

 
 


