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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

2.2 Zadania zawodowe
1) w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:
a) zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego,
b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
c) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich;

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie pszczelarz kształci się
w 3-letniej branżowej szkole I stopnia na podbudowie 8 letniej szkoły podstawowej. Istnieje możliwość prowadzenia kształcenia
w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Program adresowany jest do osób
o zainteresowaniach przyrodniczych. Program nauczania dla zawodu pszczelarz uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie
z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy i pracodawców. Pszczelarstwo należy do rozwijającej się gałęzi rolniczej w naszym kraju.
Pszczelarze należą do grupy poszukiwanych specjalistów. Rynek pracy oczekuje profesjonalnych pszczelarzy, których
zaangażowanie przyczyni się do podniesienia rentowności gospodarstw pasiecznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne
rodzinne gospodarstwa pasieczne i rolnicze. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie pszczelarz może podejmować pracę
w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich.
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie pszczelarz zapewnia odpowiednią liczbę pomieszczeń dydaktycznych z wyposażeniem
odpowiadającym najnowszym technologiom i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewniać uzyskanie wszystkich efektów
kształcenia wymienionych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie oraz umożliwiać przygotowanie absolwenta do
realizowania wymienionych zadań zawodowych.
W kształceniu praktycznym zaleca się korzystanie z zasobów i współpracy z firmami i instytucjami wiodącymi w danym zawodzie.
Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa specjalizujące się w wytwarzaniu i przetwarzaniu miodu oraz innych
produktów pszczelich, indywidualne gospodarstwa rolne z działalnością pszczelarską oraz inne podmioty stanowiące potencjalne
miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach zatrudniających pracowników
z obszaru zawodowego właściwego dla nauczanego zawodu, w rzeczywistych warunkach pracy
w kontakcie z nowoczesnymi technikami i technologiami. Program praktyk zawodowych powinien być opracowywany przez zespół
nauczycieli kształcenia zawodowego w konsultacji z pracodawcami lub organizacjami pracodawców, współpracującymi ze szkołą.
Zakres treści zawartych w programie praktyk zawodowych powinien odpowiadać potrzebom rynku pracy.
Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne z uczniem z nauki jazdy w zakresie kategorii T, zgodnie
z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami oraz z nauki pracy i eksploatacji agregatów maszynowych w wymiarze co najmniej
6 godzin. Uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy
odpowiedniej kategorii, zgodnie
z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.
Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania uprawnienia do prowadzenia doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie
stosowania środków ochrony roślin, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r.o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1310, z późn. zm.).
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 ROL 03.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.1.5 przestrzega zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska w rolnictwie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.1.5.2 rozpoznaje znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony
przeciwpożarowej oaz sygnały alarmowe

Przykładowe zadanie 1.
Na ilustracji przedstawiono znak
A. zakazu.
B. informujący
C. ewakuacyjny.
D. ostrzegawczy.

Prawidłowa odpowiedź B

Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.1.7. Stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.1.7.1 dobiera środki ochrony indywidualnej do prac w
rolnictwie

Przykładowe zadanie 2.
Do prac podczas stosowania środków ochrony roślin należy zastosować następujące środki ochrony
indywidualnej:
A. kapelusz, rękawice, spodnie, kurtka.
B. fartuch, buty gumowe, spodnie drelichowe, kapelusz.
C. maska ochronna, czapka z daszkiem, fartuch, buty gumowe.
D. buty gumowe, maska ochronna, rękawice, kombinezon ochronny.
Prawidłowa odpowiedź D
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Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.1.8 udziela pierwszej pomoc w
stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.1.8.8 wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową
na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji

Przykładowe zadanie 3.
Podczas prowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej u dorosłego człowieka należy wykonać
A.
B.
C.
D.

10 uciśnięć na 1 wdech.
20 uciśnięć na 1 wdech.
30 uciśnięć na 2 wdech.
40 uciśnięć na 2 wdechy.

Prawidłowa odpowiedź C

3.1.2 ROL.03.2 Podstawy pszczelarstwa
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.2.Podstawypszczelarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.2.9 korzysta z usług instytucji i organizacji
działających na rzecz wsi i rolnictwa

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.2.9.1 wymienia instytucje i organizacje
działające na rzecz wsi i rolnictwa

Przykładowe zadanie 4.
Która instytucja prowadzi Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa?
A.
B.
C.
D.

Polski Związek Pszczelarski.
Państwowy Instytut Weterynaryjny.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Prawidłowa odpowiedź D

3.1.3 ROL.03.3 Prowadzenie produkcji roślinnej
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.3.Prowadzenieprodukcjiroślinnej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
03.3.2 rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość
rolniczą
Przykładowe zadanie 5.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
03.3.2.4 wskazuje sposoby rekultywacji gleb

Jednym ze sposobów rekultywacji gleby skażonej jest stosowanie uprawy
A.
B.
C.
D.

wierzby purpurowej.
leszczyny pospolitej.
porzeczki czerwonej.
oliwnika wąskolistnego.

Prawidłowa odpowiedź A
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Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.3.Prowadzenieprodukcjiroślinnej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.3.4 charakteryzuje sposoby regulacji stosunków
wodnych na gruntach ornych i trwałych użytkach
zielonych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.3.4.2 rozróżnia rodzaje zabiegów melioracyjnych

Przykładowe zadanie 6.
Na ilustracji przedstawiono zabieg melioracyjny, który jest zabiegiem
A.
B.
C.
D.

uszczelniającym.
fitomelioracyjnym.
nawodniającym pola.
odwadniającym pola.

Prawidłowa odpowiedź D
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.3.Prowadzenie produkcji roślinnej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.3.6 dobiera nawożenie organiczne, mineralne i
naturalne do zasobności gleby i wymagań
uprawianych roślin

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.3.6.1 rozpoznaje objawy niedoboru i nadmiaru
Składników mineralnych na roślinach

Przykładowe zadanie 7.
Niedobór którego składnika mineralnego w uprawie rzepaku przedstawiona na ilustracji?
A.
B.
C.
D.

Boru.
Potasu.
Wapnia.
Magnezu.

Prawidłowa odpowiedź A
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Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.3.Prowadzenieprodukcjiroślinnej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.3.17 przechowuje produkty pochodzenia
roślinnego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.3.17.1 wskazuje warunki właściwego
przechowywania produktów pochodzenia roślinnego

Przykładowe zadanie 8.
Podczas przechowywania ziarna zbóż w silosach konieczna jest kontrola
A.
B.
C.
D.

czystości ziarna.
temperatury ziarna.
opadów atmosferycznych.
zanieczyszczenia powietrza.

Prawidłowa odpowiedź B

3.1.4 ROL.03.04 Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami
integrowanej ochrony roślin
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.4.Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3.4.2 charakteryzuje środki ochrony roślin
3.4.2.3wskazuje okres karencji i okres
prewencji
Przykładowe zadanie 9.
Czas po zabiegu, przez który zabroniony jest dostęp do pola człowiekowi, zwierzętom domowym, oraz nie
wolno dopuszczać do oblotu pszczół, jeśli na polu znajdują się kwitnące rośliny. Czas podany jest w instrukcji
stosowania środka ochrony roślin.
Zamieszczony fragment dotyczy
A.
B.
C.
D.

okresu karencji.
okresu prewencji.
opisu zabiegu ochrony rzepaku.
opisu przebiegu rozkładu środka ochrony roślin.

Prawidłowa odpowiedź B
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Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.4.Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3.4.2 charakteryzuje środki ochrony roślin
3.4.2.5wskazuje podział środków ochrony
roślin: a) ze względu na funkcję
- roztoczobójcze(akarycydy)
− bakteriobójcze(bakteriocydy)
− grzybobójcze (fungicydy)
− chwastobójcze (herbicydy)
− owadobójcze (insektycydy)
− mięczakobójcze(moluskocydy)
− nicieniobójcze(nematocydy)
− regulatory wzrostu roślin
− odstraszające szkodniki(repelenty)
− gryzoniobójcze(rodentycydy)
− przyciągające szkodniki(atraktanty)
− kretobójcze(talpicydy)
− wirusobójcze(wirocydy).inne
Przykładowe zadanie 10
Akarycydy należą do środków ochrony roślin zwalczających
A.
B.
C.
D.

grzyby.
chwasty.
bakterie.
roztocza.

Prawidłowa odpowiedź D

3.1.5 ROL.03.05 Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.1 rozróżnia rasy pszczół

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.1.2 opisuje i rozpoznaje gatunki i rasy pszczół

Przykładowe zadanie 11.
Pszczoła łagodna, pracowita, dobrze wykorzystuje pożytki duże i małe, mało rojliwa, nie buduje dużych gniazd,
dobrze trzyma się plastrów, ma najdłuższy języczek, co umożliwia jej dobre wykorzystywanie nektaru z roślin
bobowatych, obficie kituje gniazdo – największy wytwórca propolisu. Wady; ma wolny i późny rozwój wiosenny,
gorzej zimuje niż pozostałe rasy, miód sklepi na mokro.
Której rasy pszczół dotyczy zamieszczony fragment opisu?
A.
B.
C.
D.

Włoskiej.
Kraińskiej.
Kaukaskiej.
Środkowoeuropejskiej.

Prawidłowa odpowiedź C
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Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.2 określa budowę morfologiczną
i anatomiczną oraz procesy fizjologiczne zachodzące
w organizmie pszczół

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.2.7 określa rolę ciała tłuszczowego u pszczół

Przykładowe zadanie 12.
Pszczoły zimowe mają najlepiej rozwinięte ciało tłuszczowe, które służy między innymi do
A.
B.
C.
D.

gromadzenia substancji zapasowych.
przyspieszania przemiany materii.
wypacania wosku.
wydalania kału.

Prawidłowa odpowiedź A
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.3 ocenia stan rodziny pszczelej w różnych
porach roku

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.3.7 opisuje stany biologiczne rodziny pszczelej
w różnych porach roku

Przykładowe zadanie 13.

Jakie zachowanie u pszczół przedstawia film?
A.
B.
C.
D.

Taniec pszczół.
Obrona gniazda.
Mrowienie się pszczół.
Przygotowanie do rójki.

Prawidłowa odpowiedź C
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Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.3 ocenia stan rodziny pszczelej w różnych
porach roku

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.3.8 określa czynniki wpływające na rozwój
rodziny pszczelej w różnych porach roku

Przykładowe zadanie 14
Wpływ wieku pszczół na przetrwanie zimy / wg Ostrowskiej/
Termin wyjścia pszczół
Pszczoły przeżywające zimę
z komórek plastra
Do 26 VII
27 VII – 26 VIII
27 VIII – 7 IX
8 IX – 13 X

39,2
82,5
88,4
70,0

Osyp zimowy
w%
60,8
17,5
11,6
30,0

Z analizy danych zamieszczonych w tabeli wynika, że najlepiej będą zimować pszczoły, które wygryzły się
A.
B.
C.
D.

w końcówce lipca.
na przełomie lipca i sierpnia.
na przełomie sierpnia i września.
w pierwszej dekadzie października.

Prawidłowa odpowiedź C
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.15 rozpoznaje choroby i szkodniki czerwiu,
pszczół oraz produktów pszczelich

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.15.6 rozpoznaje choroby pszczół
i produktów pasiecznych

Przykładowe zadanie 15.
Na ilustracji przedstawiono plaster porażony przez
A.
B.
C.
D.

Warroa destruktor.
Barciaka większego.
Świdraczka pszczelego.
Małego chrząszcza ulowego.

Prawidłowa odpowiedź B
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Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.15 rozpoznaje choroby i szkodniki czerwiu,
pszczół oraz produktów pszczelich
Przykładowe zadanie 16

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.15.6 rozpoznaje choroby pszczół i produktów
pasiecznych

Która choroba pszczół może rozwijać się u człowieka i stanowić zagrożenie dla jego zdrowia?
A.
B.
C.
D.

Zgnilec europejski.
Ostry paraliż pszczół.
Grzybica kropidlakowa.
Choroba czarnych mateczników.

Odpowiedź prawidłowa C
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.22 ocenia jakość produktów pszczelich

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.22.1 prowadzi organoleptyczną ocenę produktów
pszczelich

Przykładowe zadanie 17.
Który z podanych wskaźników pozwala na dokładne określenie gatunku miodu?
A.
B.
C.
D.

Analiza barwy i smaku.
Analiza pyłkowa miodu.
Określenie zawartości HMF.
Określenia zawartości suchej masy.

Prawidłowa odpowiedź B

Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.26 prowadzi sprzedaż produktów pszczelich

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.26.1 wypełnia dokumentację sprzedaży
produktów pszczelich

Przykładowe zadanie 18.
Jak często pszczelarz powinien dokumentować sprzedaż miodu zgodnie z Rozporządzenie MRiRW
z 30 września 2015r. (Dz. U. poz. 1703) w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
A.
B.
C.
D.

Raz w roku.
Raz w miesiącu.
Dwa razy w roku.
Dwa razy w miesiącu.

Prawidłowa odpowiedź B
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Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.27 oblicza koszty w gospodarstwie pasiecznym
oraz opłacalność produkcji pszczelarskiej
Przykładowe zadanie 19.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.27. 2 oblicza dochody ze sprzedaży produktów
pszczelich

Ile miodu musi uzyskać pszczelarz z 50 pniowej pasieki, aby pokryć koszty jego wytworzenia i uzyskać dochód
netto 20 000 zł, jeżeli roczny koszt produkcji w jednej rodzinie pszczelej wynoszą 200 zł,
a 1 kg miodu sprzedaje po 30 zł?
A.
B.
C.
D.

200 kg
500 kg
1000 kg
1300 kg

Prawidłowa odpowiedź C

3.1.6 ROL.03.06 Prowadzenie chowu dziko żyjących pszczołowatych
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.6.Prowadzenie chowu dziko żyjących pszczołowatych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3.6.2 określa budowę morfologiczną i anatomiczną
3.6.2.1 rozróżnia stadia rozwojowe dziko żyjących
oraz procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie pszczołowatych
dziko żyjących pszczołowatych

Przykładowe zadanie 20.
Samica osiąga większe rozmiary (długość 10–12 mm) niż samiec (8–10 mm). Czułki samców są proporcjonalnie
dłuższe niż czułki samic. Włoski na głowie samicy są czarne, a u samca jasnożółte. Wierzchołek odwłoka u obu
płci jest porośnięty czarnymi włoskami. Żądło samic jest pozbawione zadziorów. Na nadustku samic znajdują
się dwa guzki. Jest brzuchozbieraczką, tzn. zbiera pyłek na szczoteczce na spodzie odwłoka. Szczoteczkę
tworzą dość długie i gęste włoski koloru rudoczerwonego.
Którego owada z dziko żyjących pszczołowatych dotyczy opis?
A.
B.
C.
D.

Osmia lignaria
Pszczolinki rudej
Murarki ogrodowej.
Makatki zwyczajnej.

Prawidłowa odpowiedź C
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Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.6.Prowadzenie chowu dziko żyjących pszczołowatych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3.6.3 charakteryzuje budowę gniazd dziko żyjących 3.6.3.2 rozpoznaje gniazda dziko
pszczołowatych
żyjących pszczołowatych

Przykładowe zadanie 21.
Ilustracja przedstawia gniazdo dziko żyjących
A.
B.
C.
D.

os.
szerszeni.
trzmieli ziemnych.
porobnicy włochatki.

Prawidłowa odpowiedź A
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3.1.7 ROL.03.07 Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.7.Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3.7.1 rozpoznaje pożytki pszczele
3.7.1.7 rozpoznaje nasiona roślin miododajnych
Przykładowe zadanie 22.
Która ilustracja przedstawia nasiona gryki zwyczajnej?

A

B

C

D

Prawidłowa odpowiedź B
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.7.Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3.7.5 dostosowuje wielkość pasieki do zasobów
3.7.5.7 szacuje zasoby bazy pożytkowej w rejonie
bazy pożytkowej
Przykładowe zadanie 23.
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ jakie są minimalne zasoby bazy pożytkowej okolicy?
Lp.
1.
2
3.
A.
B.
C.
D.

Nazwa rośliny
Rzepak jary
Szałwia zwyczajna
Aronia czarna

Wielkość w ha
0,50
1,00
2,50

220 kg
245 kg
380 kg
495 kg

Prawidłowa odpowiedź B
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Wydajność miodowa w kg
40 – 90
200 - 400
10 – 20

3.1.8 ROL.03.08 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.8.Językobcyzawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.8.1 posługuje się podstawowym zasobem
środków językowych w języku obcym
nowożytnym(ze szczególnym
uwzględnieniem środków leksykalnych),
umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów
związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego
wyposażeniem
Przykładowe zadanie 24.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.8.1.1 rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
w języku obcym nowożytnym umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiał
w koniecznych do realizacji czynności
zawodowych

Podstawowe narzędzia do obsługi rodzin pszczelich w pracy pszczelarza to
A.
B.
C.
D.

dłuto, podkurzacz, miotełka.
podkurzacz, fartuch, transportówka.
dłuto, rękawice pszczelarskie, miotełka.
podkurzacz, kapelusz, rękawice pszczelarskie.

Prawidłowa odpowiedź A
Przykładowe zadanie 24.a
Podstawowe narzędzia do obsługi rodzin pszczelich w pracy pszczelarza to:
A.
B.
C.
D.

hive tool, smoker, bee brush.
smoker, beekeeping apron, transportation box.
hive tool, beekeeping gloves, bee brush.
smoker, beekeeping hat, beekeeping gloves.

Prawidłowa odpowiedź A
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.8.Językobcyzawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.8.2 rozumie proste wypowiedzi ustne
artykułowane wyraźnie, w standardowej
odmianie języka obcego nowożytnego,
a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym
nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację
zadań zawodowych:
Przykładowe zadanie 25.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.8.2.2 znajduje w wypowiedzi lub tekście określone
informacje

Której choroby dotyczy opis?
Zasklepy na zamarłym czerwiu stają się podziurkowane, ciemnieją i zapadają się oraz jest charakterystyczny
zapach z ula. Masa zamarłego czerwiu jest brunatnożółta, daje się wyciągać
w długie nitki i wydziela zapach kleju stolarskiego. Zwykle po 4 tygodniach od śmierci larwy na dnie lub na
ścianie komórki plastra powstaje ciemny, zasuszony strupek, który jest łatwo widoczny po odpowiednim
odwróceniu ramki. Okres wylęgania się choroby w rodzinie wynosi 45 dni.
A.
B.
C.
D.

Warroza
Nosemoza
Zgnilec amerykański
Grzybica otorbielakowa

Prawidłowa odpowiedź C
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Przykładowe zadanie 25 a.
Której choroby dotyczy opis?
Zasklepy na zamarłym czerwiu stają się podziurkowane, ciemnieją i zapadają się oraz jest charakterystyczny
zapach z ula. Masa zamarłego czerwiu jest brunatnożółta, daje się wyciągać
w długie nitki i wydziela zapach kleju stolarskiego. Zwykle po 4 tygodniach od śmierci larwy na dnie lub na
ścianie komórki plastra powstaje ciemny, zasuszony strupek, który jest łatwo widoczny po odpowiednim
odwróceniu ramki. Okres wylęgania się choroby w rodzinie wynosi 45 dni.
A.
B.
C.
D.

Varroosis.
Nosemosis.
American foulbrood.
Chalkbrood disease.

Prawidłowa odpowiedź C

3.1.9 ROL.03.09 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.9.Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3.9.4 stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.9.4.1 wymienia techniki radzenia sobie ze stresem

Przykładowe zadanie 26.
Ćwiczenia polegające na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu mięśni w poszczególnych partiach ciała.
Działa szczególnie mocno na osoby, które nie zdają sobie sprawy z odczuwanego napięcia i dopiero po napięciu
mięśni mogą poczuć prawdziwe rozluźnienie. Zaletą tych ćwiczeń jest również to, że można je wykonywać
praktycznie wszędzie: w domu odpoczywając na kanapie, w pracy przy biurku.
Która technika radzenia sobie ze stresem została opisana w zamieszczonym fragmencie tekstu?
A.
B.
C.
D.

Ćwiczenia izometryczne.
Ćwiczenia oddechowe.
Trening funkcjonalny.
Trening relaksacyjny.

Prawidłowa odpowiedź A
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji ROL.03 jest przeprowadzana według modelu w i trwa 150 minut.
Złóż gniazdo zimowe rodziny pszczelej która ma zimować na 8 plastrach. na potrzeby tej czynności przyjmij, że wykonujesz tę pracę
27 sierpnia. Varroa Destructor w tej rodzinie ma być zwalczany lekiem BAYVAROL, zastosuj go zgodnie z zasadami stosowania.
Czynności związane ze złożeniem gniazda i zwalczaniem Varroa Destructor wykonaj w ubraniu roboczym z wykorzystaniem
niezbędnych narzędzi. Postępuj w taki sam sposób jak z rodziną pszczelą na pasieczysku.
Na podstawie „Normy zapotrzebowania rodziny pszczelej na zapasy zimowe (kg)” i „Informacji o gospodarstwie pasiecznym Barć”
oblicz zapotrzebowanie na cukier do uzupełnienia zapasu zimowego dla 1 rodziny pszczelej oraz dla całej pasieki. Obliczenia i wynik
zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w miejscu do tego celu przeznaczonym. Oblicz ilość syropu (w litrach) o proporcji 2:1 jaka zostanie
podana jednej rodzinie w celu uzupełnienia zapasu pokarmu węglowodanowego na okres zimowli.
Wytnij i uzupełnij etykietę na słoik (pojemności 0,72 l) z miodem gryczanym. Za datę rozlewu miodu przyjmij datę egzaminu.
Następnie przyklej ją taśmą biurową (przezroczystą) na słoik i pozostaw do oceny na stanowisku egzaminacyjnym.
Etykieta do wypełnienia i wycięcia znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym.
Wykonując zadanie, przestrzegaj zasad ochrony środowiska, bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy.
Po zakończeniu wykonywania wszystkich zadań egzaminacyjnych posprzątaj stanowisko egzaminacyjne, a arkusz egzaminacyjny
pozostaw na swoim stoliku.
Informacje o gospodarstwie pasiecznym „Barć”
Dane: Gospodarstwo pasieczne „Barć” Jan Pszczółka, ul. Pszczela 1, 20-101 Pszczelin, nr weterynaryjny WTR 12/07,
nr sprzedaży bezpośredniej ASD – 11/11.
Pszczelarz posiada 60 rodzin pszczelich w ulach typu Dadant o zabudowie zimnej.
W rodzinach jest po 2 kg zapasu w dniu 27 sierpnia.
Normy zapotrzebowania rodziny pszczelej na zapasy zimowe (kg)
Typ ula
Dadanta
Warszawski
poszerzony
Warszawski
zwykły
Wielkopolski

3
6,2
6,0

4
8,0
7,8

5
9,8
9,5

5,9

7,6

9,3

Liczba plastrów, na jakich zimuje rodzina
6
7
8
9
10
11,4
13,0
14,4
15,8
17,0
11,1
12,6
14,0
15,3
16,5
10,8

12,3

13,6

15,1

5,7
7,4
8,0
10,5
11,9
13,2
14,4
Gospodarka pasieczna, W. Ostrowska, PWRiL, Warszawa 1998

11
18,2
17,6

12
19,2
18,6

16,0

17,1

18,0

15,5

16,5

17,4

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 5 rezultaty:
 ułożone gniazdo pszczele na zimę,
 obliczona brakująca ilość cukru na jedną rodzinę pszczelą do uzupełnienia zapasu zimowego oraz obliczone
zapotrzebowanie na cukier do dokarmienia całej pasieki,
 obliczona ilość syropu 2:1 przeznaczona do dokarmienia jednej rodziny pszczelej
 założone paski Bayvarolu w gnieździe pszczelim,
 przygotowana etykieta i naklejona na słoik z miodem.
oraz
przebieg wykonywania czynności związanych z przeglądem rodziny pszczelej i ułożeniem gniazda zimowego pod względem
przestrzegania zasad postępowania z rodziną pszczelą i przepisów bhp.
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Miejsce na obliczenie brakującej ilości cukru do uzupełnienia zapasu zimowego dla 1 rodziny pszczelej i dla całej pasieki
Ilość cukru do uzupełnienia zapasu zimowego dla 1 rodziny pszczelej (kg)
Zapotrzebowanie na zapas zimowy rodziny pszczelej (kg)
Ilość pokarmu zgromadzona prze rodzinę na dzień 27 sierpnia (kg)
Ilość cukru potrzebna do uzupełnienia zapasu zimowego dla jednej rodziny (kg)
Ilość cukru do uzupełnienia zapasu zimowego dla całej pasieki. (kg)
Ilość syropu 2:1 przeznaczonego dla jednej rodziny pszczelej (L)
Miejsce na obliczenia.

Załącznik nr 1. Etykieta do wycięcia

Nazwa i adres pasieki

Nazwa produktu
Zawartość netto
Data minimalnej trwałości
(dzień-miesiąc-rok)
Temperatura przechowywania

Inne informacje
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.2 określa budowę morfologiczną
i anatomiczną oraz procesy fizjologiczne zachodzące
w organizmie pszczół
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.2 określa budowę morfologiczną
i anatomiczną oraz procesy fizjologiczne zachodzące
w organizmie pszczół
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.3 ocenia stan rodziny pszczelej w różnych
porach roku
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.8 kieruje rozwojem rodzin pszczelich
w sezonie pasiecznym
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.3 ocenia stan rodziny pszczelej w różnych
porach roku
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.5 zakłada i prowadzi pasiekę zgodnie
z Kodeksem Dobrej Praktyki Produkcyjnej
w Pszczelarstwie
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.5 zakłada i prowadzi pasiekę zgodnie
z Kodeksem Dobrej Praktyki Produkcyjnej
w Pszczelarstwie
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.16 dobiera metody zwalczania chorób,
szkodników pszczół i szkodników produktów

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.2.3 rozpoznaje poszczególne osobniki pszczół na
podstawie budowy morfologicznej

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.2.1 rozróżnia stadia rozwojowe czerwiu pszczelego

Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.3.3 opisuje budowę gniazda pszczelego

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.8.4 przygotowuje rodziny pszczele do zimowania

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.3.2 rozróżnia rodzaje komórek i plastrów pszczelich

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.5.6 prowadzi przegląd rodziny pszczelej w różnych
porach roku

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.5.7 szacuje siłę rodziny pszczelej, ilość czerwiu
i zapasów pokarmowych w gnieździe pszczelim

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.16.3 wymienia obowiązujące procedury postępowania
w przypadku wystąpienia chorób zwalczanych
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pszczelich
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.25 przygotowuje produkty pszczele do
sprzedaży zgodnie z przepisami prawa
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.25 przygotowuje produkty pszczele do
sprzedaży zgodnie z przepisami prawa
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.5.25 przygotowuje produkty pszczele do
sprzedaży zgodnie z przepisami prawa
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.1.7 stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych
Jednostka efektów kształcenia:
ROL.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
3.1.6 organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii, przepisami
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

z urzędu

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.25.4 opisuje etykiety produktów pszczelich

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.25.6 określa okres przechowywania i termin trwałości
produktów pszczelich

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.5.25.2 określa warunki przechowywania produktów
pszczelich

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.1.7.1 dobiera środki ochrony indywidualnej do prac
w rolnictwie

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
3.1.6.2 stosuje zasady bezpiecznego posługiwania się
narzędziami, maszynami i sprzętem w rolnictwie

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji ROL. 03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej mogą dotyczyć, np.:







Przygotowania uli do przesiedlenia rodziny pszczelej,
Dezynfekcji ramek pszczelich,
Przygotowania ciasta do karmienia ulików weselnych,
Przygotowania rodziny pszczelej do wędrówki,
Przygotowania rodziny do wykorzystania pożytku pszczelego rzepakowego,
Wykonania odkładu pszczelego 4 ramkowego.
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