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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
ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

2.2 Zadania zawodowe
1) w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:

2) w zakresie kwalifikacji ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej:
a) organizowania i kierowania gospodarstwem pszczelarskim,
b) planowania i nadzorowania prac zw anych z prowadzeniem produkcji ro linnej,
c) organizowania i nadzorowania sprzeda y produkt w rolniczych i pszczelarskich.

w 3o zainte

rodzinne gospodarstwa pasieczne i rol

otowanie absolwenta do

w kontakcie z nowoczesnymi technikami i technologiami. Program praktyk zawodowych powinie
Szk
odpowiedniej kategorii, zgodnie

r.
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3.
Kwalifikacja ROL.03 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty
dla danej kwalifikacji w
w
).

3.1.1 ROL 03

i kryteria ich weryfikacji zapisane
w zawodzie szkolnictwa

pracy

ROL.03.1.Bezpiecze two i higiena pracy
Kryterium weryfikacji
3.1.5 przestrzega zasad bezpiecze stwa
i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa
dotycz ce ochrony przeciwpo arowej i ochrony
rodowiska w rolnictwie

3.1.5.2 rozpoznaje znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, ewakuacyjne i ochrony

Na ilustracji przedstawiono znak
A. zakazu.
B.
C. ewakuacyjny.
D. ostrzegawczy.

B

ROL.03.1.Bezpiecze two i higiena pracy
Kryterium weryfikacji
3.1.7. Stosuje rodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zad
zawodowych

3.1.7.1 dobiera rodki ochrony indywidualnej do prac w
rolnictwie

Do prac podcz
indywidualnej:
A.
B. fartuch, buty gumowe, spodnie drelichowe, kapelusz.
C. maska ochronna, czapka z daszkiem, fartuch, buty gumowe.
D. buty gumowe,

6

ROL.03.1.Bezpiecze two i higiena pracy
Kryterium weryfikacji
3.1.8 udziela pierwszej pomoc w
stanach nag ego zagro enia zdrowotnego

3.1.8.8 wykonuje
kr eniowo-oddechow
na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji

o
A.
B.
C.
D.

3.1.2 ROL.01.2 Podstawy pszczelarstwa
ROL.03.2.Podstawypszczelarstwa
Kryterium weryfikacji
3.2.9 korzysta z us ug instytucji i organizacji
d aj cych na rzecz wsi i rolnictwa

3.2.9.1 wymienia instytucje i organizacje
d aj ce na rzecz wsi i rolnictwa

P

A.
B.
C. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
D.

3.1.3 RO
ROL.03.3.Prowadzenieprodukcjiro linnej
Kryterium weryfikacji
03.3.2 rozpoznaje gleby i ocenia ich warto
roln

03.3.2.4 wskazuje sposoby rekultywacji gleb

A. wierzby purpurowej.
B. leszczyny pospolitej.
C. porzeczki czerwonej.
D.
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ROL.03.3.Prowadzenieprodukcjiro linnej
Kryterium weryfikacji
3.3.4 charakteryzuje sposoby regulacji stosunk w
wodnych na gruntach ornych i trwa ych u ytkach
zielonych

3.3.4.2 roz

nia rodzaje zabieg w melioracyjnych

A.
B. fitomelioracyjnym.
C.
D.

ROL.03.3.Prowadzenie produkcji ro linnej
Kryterium weryfikacji
3.3.6 dobiera nawo enie organiczne, mineralne i
naturalne do zasobno ci gleby i wymag
uprawianych ro lin

A.
B.
C.
D.

3.3.6.1 rozpoznaje objawy niedoboru i nadmiaru
Sk dnik w mineralnych na ro linach

Boru.
Potasu.
Wapnia.
Magnezu.
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Jednostka ef
ROL.03.3.Prowadzenieprodukcjiro linnej
Kryterium weryfikacji
3.3.17 przechowuje produkty pochodzenia
Ro linnego

3.3.17.1 wskazuje warunki w a ciwego
przechowywania produkt w pochodzenia ro linnego

A.
B. temperatury ziarna.
C.
D. zanieczyszczenia powietrza.

3.1.4 ROL.03.04 Dobieranie

ROL.03.4.Dobieranie meto

odk w ochrony ro lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony ro lin
Kryterium weryfikacji

Ucze
3.4.2 charakteryzuje rodki ochrony ro lin

Czas po zabiegu

3.4.2.3 wskazuje okres karencji i okres
prewencji

pola

Zamieszczony fragment dotyczy
A. okresu karencji.
B. okresu prewencji.
C. opisu zabiegu ochrony rzepaku.
D.
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ROL.03.4.Dobieranie meto

odk w ochrony ro lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony ro lin
Kryterium weryfikacji

3.4.2 charakteryzuje rodki ochrony ro lin

A.
B.
C.
D.

3.4.2.5wskazuje pod
rodk w ochrony
ro lin: a) ze wzg du na funkcj
- roztoczob cze(akarycydy)
bakteri jcze(bakteriocydy)
grzy
jcze (fungicydy)
hwasto jcze (herbicydy)
owa
jcze (insektycydy)
m zak jcze(moluskocydy)
nicieni jcze(nematocydy)
regulatory wzrostu ro lin
odstraszaj ce szkodniki(repelenty)
gryzoni jcze(rodentycydy)
przyci gaj ce szkodniki(atraktanty)
kret jcze(talpicydy)
wirus jcze(wirocydy).inne

grzyby.
chwasty.
bakterie.
roztocza.

3.1.5 ROL.03.05 Prowadzenie gospodarki pasiecznej
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryterium weryfikacji
3.5.1 roz

nia rasy pszcz

3.5.1.2 opisuje i rozpoznaje gatunki i rasy pszcz

bobowatych, obficie kituje gniazdo

wiosenny,

A.
B.
C. Kaukaskiej.
D.
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ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryterium weryfikacji
3.5.2 okr
budow morfologiczn
i anatomiczn oraz procesy fizjologiczne zachodz ce
w organizmie pszcz

3.5.2.7 okr

ro

uszczowego u pszcz

A. gromadzenia substancji zapasowych.
B. przyspieszania przemiany materii.
C. wypacania wosku.
D.

Jedno
ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryterium weryfikacji
3.5.3 ocenia stan rodziny pszczelej w
porach roku

nych

3.5.3.7 opisuje stany biologiczne rodziny pszczelej

A.
B. Obrona gniazda.
C.
D.
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ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryterium weryfikacji
3.5.3 ocenia stan rodziny pszczelej w
porach roku

nych

z
Do 26 VII
27 VII 26 VIII
27 VIII 7 IX
8 IX 13 X

3.5.3.8 okr
czynniki wp ywaj ce na rozw j
rodziny pszczelej w nych porach roku

Osyp zimowy
w%
39,2
82,5
88,4
70,0

60,8
17,5
11,6
30,0

A.
B.
C.
D.
Prawi

ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryterium weryfikacji
3.5.15 rozpoznaje choroby i szkodniki czerwiu,
pszcz oraz produkt w pszczelich

3.5.15.6 rozpoznaje choroby
i produkt w pasiecznych

A. Warroa destruktor.
B.
C.
D.
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ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryterium weryfikacji
3.5.15 rozpoznaje choroby i szkodniki czerwiu,
pszcz oraz produkt w pszczelich

3.5.15.6 rozpoznaje choroby pszcz
pasiecznych

A. Zgnilec europejski.
B.
C. Grzybica kropidlakowa.
D.

ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryterium weryfikacji

pszczelich

A. Analiza barwy i smaku.
B.
C.
D.
B

ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryterium weryfikacji

pszczelich

r. (Dz. U. poz. 1703)
A. Raz w roku.
B.
C. Dwa razy w roku.
D.
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produkt w

ROL.03.5.Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryterium weryfikacji
Ucz
3.5.27 oblicza koszty w gospodarstwie pasiecznym

pszczelich

A.
B.
C.
D.

200 kg
500 kg
1000 kg
1300 kg

3.1.6 ROL.03.06
ROL.03.6.Prowadzenie chowu dziko yj cych pszczo owatych
Kryterium weryfikacji
3.6.2 okr
budow morfologiczn
natomiczn
3.6.2.1 roz nia stadia rozwojowe dziko yj cych
oraz procesy fizjologiczne zachodz ce w organizmie pszczo owatych
dziko yj cych pszczo owatych

10 mm). Cz
u obu

nadustku

.

A.
B.
C.
D.

Osmia lignaria
Pszczolinki rudej
Murarki ogrodowej.
Makatki zwyczajnej.
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ROL.03.6.Prowadzenie chowu

pszczo owatych
Kryterium weryfikacji

3.6.3 charakteryzuje budow gniazd dzik
pszczo owatych

yj cych

3.6.3.2 rozpoznaje gniazda dziko
yj cych pszczo owatych

A. os.
B. szerszeni.
C. trzmieli ziemnych.
D.
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3.1.7 ROL.03.07 Wykorzyst
ROL.03.7.Wykorzystywanie zasob w bazy po ytkowej
Kryterium weryfikacji
3.7.1 rozpoznaje po ytki pszczele

3.7.1.7 rozpoznaje nasiona ro lin miododajnych

A

B

C

D

ROL.03.7.Wykorzystywanie zasob w bazy po ytkowej
Kryterium weryfikacji
3.7.5 dostosowuje wielko
bazy po ytkowej

pasieki do zas

w

3.7.5.7 szacuje zasoby bazy

minimalne
Lp.
1.
2
3.

A.
B.
C.
D.

Rzepak jary
Aronia czarna

0,50
1,00
2,50

40 90
200 - 400
10 20

220 kg
245 kg
380 kg
495 kg
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w rejonie

3.1.8 ROL.03.08
ROL.03.8.J zykobcyzawodowy
Kryterium weryfikacji
3.8.1 pos uguje s podstawowym zasobem rodk w
j zykowych w j zyku obcym nowo ytnym(ze
szczeg lnym uwzg dnieniem rodk w leksykalnych),
umo iwiaj cym realizacj zynno ci zawodowych w
zakresie temat w zw anych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego
wyposa eniem

3.8.1.1 rozpoznaje oraz stosuje rodki j zykowe
w j zyku obcym nowo ytnym umo iwiaj ce
realizacj zynno ci zawodowych w zakresie:
b) narz zi, maszyn, urz ze
mater
w koniecznych do realizacji czynno ci
zawodowych

Podstawowe
A.
B.
C.
D.

to

e pszczelarskie

Podstawowe
A.
B.
C.
D.

to:

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

ROL.03.8.J zykobcyzawodowy
Efekt kszt
3.8.2 rozumie proste wypowiedzi ustne
artyku owane wyra nie, w standardowej odmianie
j zyka obcego now ytnego,
a tak proste wypowiedzi pisemne w j zyku obcym
nowo ytnym, w zakresie umo iwiaj cym realizacj
zad
awodowych:

Kryterium weryfikacji
3.8.2.2 znajduje w wypowiedzi lub te cie okre lone
informacje

erystyczny

w
ramki.

45 dni.

A. Warroza
B. Nosemoza
C.
D. Grzybica otorbielakowa
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?

A.
B.
C.
D.

Varroosis.
Nosemosis.
American foulbrood.
Chalkbrood disease.

3.1.9
.
ROL.03.9.Kompetencje personalne i spo

zne
Kryterium weryfikacji

3.9.4 stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

3.9.4.1 wymienia techniki radzenia sobie ze stresem

biurku.
A.
B.
C. Trening funkcjonalny.
D. Trening relaksacyjny.
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3.2

egzaminu
ROL.03 jest przepr

w i trwa 150 minut.

27 sierpnia.
zwalczaniem Varroa Destructor wykonaj w ubraniu roboczym z wykorzystaniem

stanie
odanowego na okres zimowli.
Etykieta

yjnym.

w arkuszu egzaminacyjnym.

stanowisko egzaminacyjne, a arkusz egzaminacyjny
pozostaw na swoim stoliku.

redniej 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
Wielkopolski

3
6,2
6,0

4
8,0
7,8

5
9,8
9,5

6
11,4
11,1

7
13,0
12,6

8
14,4
14,0

5,9

7,6

9,3

10,8

12,3

13,6

imuje rodzina
9
10
15,8
17,0
15,3
16,5
15,1

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

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

oraz
przebieg
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11
18,2
17,6

12
19,2
18,6

16,0

17,1

18,0

15,5

16,5

17,4

Miejsce

Zapotrzebowanie na zapas zimowy rodziny pszczelej (kg)

rodziny pszczelej (L)
Miejsce na obliczenia.

Nazwa i adres pasieki

Nazwa produktu

-

-rok)

Temperatura przechowywania
Inne informacje
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weryfikacji:
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryteria weryfikacji
3.5.2 okr
budow morfologiczn
i anatomiczn oraz procesy fizjologiczne zachodz ce
w organizmie pszcz

3.5.2.3 rozpoznaje poszczeg lne osobniki pszcz na
podstawie budowy morfologicznej

ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryteria weryfikacji
3.5.2 okr
budow morfologiczn
i anatomiczn oraz procesy fizjologiczne zachodz ce
w organizmie pszcz

3.5.2.1 roz

nia stadia rozwojowe czerwiu pszczelego

ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
3.5.3 ocenia stan rodziny pszczelej w
porach roku

nych

lego

3.5.3.3

ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryteria weryfikacji
3.5.8 kieruje rozwojem rodzin pszczelich
w sezonie pasiecznym

3.5.8.4 przygotowuje rodziny pszczele do zimowania

ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryteria weryfikacji
3.5.3 ocenia stan rodziny pszczelej w
porach roku

nych

3.5.3.2 roz

nia rodzaje kom ek i plastr w pszczelich

ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryteria weryfikacji
3.5.5 zak da i prowadzi pasiek zgodnie
z Kodeksem Dobrej Praktyki Produkcyjnej w
Pszczelarstwie

3.5.5.6 prowadzi przeg
porach roku

ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Efekty
3.5.5 zak da i prowadzi pasiek zgodnie
z Kodeksem Dobrej Praktyki Produkcyjnej w
Pszczelarstwie

rodziny pszczelej w

nych

Kryteria weryfikacji
3.5.5.7 szacuje s rodziny pszczelej, ilo czerwiu
i zapas w pokarmowych w gn dzie pszczelim

ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryteria weryfikacji
3.5.16 dobiera metody zwalczania c
,
szkodnik w pszcz i szkodnik w produkt w

3.5.16.3 wymienia obow uj ce procedury pos powania
w przypadku wys pienia chor b zwalczanych z
21

pszczelich

urz u

ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryteria weryfikacji
3.5.25 przygotowuje produkty pszczele do
sprzeda y zgodnie z przepisami prawa

3.5.25.4 opisuje etykiety produkt w pszczelich

ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryteria weryfikacji

3.5.25 przygotowuje produkty pszczele do
sprzeda y zgodnie z przepisami prawa

3.5.25.6 okr
okres przechowywania i termin trw o ci
produkt w pszczelich

ROL.03.5. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kryteria weryfikacji

3.5.25 przygotowuje produkty pszczele do
sprzeda y zgodnie z przepisami prawa

3.5.25.2 okr
pszczelich

warunki przechowywania produkt w

ROL.03.1. Bezpiecze two i higiena pracy
Kryteria weryfikacji
3.1.7 stosuje rodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zad
zawodowych

3.1.7.1 dobiera rodki ochrony indywidualnej do prac w
rolnictwie

ROL.03.1. Bezpiecze two i higiena pracy
Kryteria weryfikacji
3.1.6 organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii, przepisami
dotycz cymi bezpiecze twa i higieny
pracy, ochrony przeciwpo arowej i ochrony
rodowiska

3.1.6.2 stosuje zasady bezpiecznego pos ugiwania s
narz ziami, maszynami i sprz tem w rolnictwie

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji ROL. 03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
Przygotowania uli do przesiedlenia rodziny pszczelej,
Dezynfekcji ramek pszczelich,

Przygotowania
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Kwalifikacja ROL.09 Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

4.
4.1

4.1.1
Jed
Kryterium weryfikacji
3) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii oraz

i

h

A.
B. poziom oleju w silniku.
filtra powietrza.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Ucz
w rolnictwie
zawodowych

A. z obuwia gumowego.
B.
C. z kombinezonu ochronnego.
D.

23

4.1.2 ROL.09.2 Podstawy pszczelarstwa
ROL.09.2 Podstawy pszczelarstwa
a

Kryterium weryfikacji

adanie 3

A.
B. K
C. Kaukaskiej.
D.

ROL.09.2 Podstawy pszczelarstwa
Kryterium weryfikacji
2) charakteryzuje okresy w dziejach
Pszczelarstwa

pszczelnictwa

adanie 4

A. propagowanie uli ramowych.
B.
C.
D. udowodnienie partenogenetycznego powstawania trutni.

4.1.3
ROL.09.3
Kryterium weryfikacji

stanowiska
zadanie 5

A. yto ozime.
B.
C.
D. Burak cukrowy.

24

ROL.09.3
Kryterium weryfikacji
3) nadzoruje przygotowanie materia

zadanie 6

A.
B.
C.
D.

30 35 kg nasion
50 - 60 kg nasion.
70 80 kg nasion.
90 100 kg nasion.

4.1.4

rolniczej

Kryterium weryfikacji
1) organizuje prace z wykorzystaniem

stosowane do siewu, sadzenia,
pie

A. Koszenia zielonek.
B.
C.
D.

.

C

25

ROL.09.4
Kryterium weryfikacji

siewnego do siewu,

oraz uprawy gleby

zadanie 8

A.
B. Kulturalna.
C.
D. Cylindryczna.

4.1.5.
i pszczelarskich
ROL.09.5. Organizowanie prowadze
Kryterium weryfikacji

zadanie 9

A. 8 oC
B. 18oC
C. 28 oC
D. 38 oC

ROL.09.5. Organizowanie prowadzenia

i pszczelarskich
Kryterium weryfikacji
8) oblicza dochody ze

zadanie 10

A.
B.
C.
D.

14600
16400
18
22600
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4.1.6 ROL.09.6. Organizowanie gospodarki pasiecznej
:
ROL.09.6. Organizowanie gospodarki pasiecznej

Kryterium weryfikacji
1) organ
zadanie 11

A. suchym i przewiewnym.
B. wilgotnym i przewiewnym.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
2) planuje prace pasieczne w sezonie

pszczelich
zadanie 12

A.
B.
C.
D.

4 dni
7 dni
10 dni
14 dni

4.1.7 ROL.09.7. Organizowanie wychowu matek pszczelich
Jedno
:
ROL.09.7. Organizowanie wychowu matek pszczelich

Kryterium weryfikacji

zadanie 13
Po ilu dniac
matek pszczelich?

A.
B.
C.
D.

Po 24 dniach.
Po 30 dniach.
Po 40 dniach.
Po 50 dniach.
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Kryterium weryfikacji
Uc
pszczelich

wychowu matek pszczelich w rodzinie bez matki

zadanie 14

atki ramki hodowlane A.
B.
C.
D.

4.1.8 ROL.09.8. Organizow

Kryterium weryfikacji
ch
zadanie 15

A. trociny.
B. bloczki gliny.
C.
D. naturalne lub sztuczne puste rurki.

Kryterium weryfikacji

zadanie 16

Osmia rufa
A. rzepaku jarego.
B.
C. gryki zwyczajnej.
D. upraw sadowniczych.

28

4.1.9 ROL.09.9. Organizowanie i eksploatowa

Kryterium weryfikacji
1) planuje pasieczysko
zadanie 17

publicznych
A. ogrodzeniem elektrycznym.
B. ogrodzeniem panelowym.
C.
D. ogrodzeniem z siatki.
C
Kryterium weryfikacji
mleczka pszczelego, jadu pszczelego i propolisu
i propolisu
zadanie 18

Przedstawiony na filmie

enie i proces ukazuje pozyskiwanie

A. miodu.
B. propolisu.
C.
D. mleczka pszczelego.
A

29

Kryterium weryfikacji
obcym nowo
ych:
higieny pracy
zawodzie

wodowych
zawodowych

Zamieszczony fragme
A.
B.
C.
D.
Kryterium weryfikacji

b) rozumie proste wypowiedzi

While introducing a queen bee, view the bee
A.
B.
C.
D.
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4.1.11

Kryterium weryfikacji

Efekt ksz
1) przestrzega zasad kultury i etyki podczas realizacji
21

A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

22

000

A. 500
B. 700
C. 1000
D. 1200

31

ma ze

4.1.12
ROL.0
Kryterium weryfikacji

23

W

-

w pasiece?
A.
B.
C.
D.

20
30
40
50
A
Kryterium weryfikacji

Efekt ks

3) dokonuje modernizacji stanowiska pracy

24

Pszczelarz w cza

A.
B.
C.
D.

-plastrowej

3
5
7
9
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ROL.09 jest przepr

i trwa 180 minut.

i zapisz w tabeli
Wysiew rzepaku ozimego
rzepaku ozimego przy plonie nasion szacowanym na 3,5 t/ha.

ile kilo
.
Informacje o gospodarstwie
lp
1.

S

sztuki
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
ha

Agregat uprawowo siewny
Opryskiwacz zawieszany polowy
Przyczepa transportowa rolnicza
Kosiarka rotacyjne
Owijarka bel
- zgrabiarka
Brona lekka
Lp

- rzepak ozimy
- koniczyna czerwona
- pszenica ozima
- kuk
- buraki cukrowe

4,0
5,0
14,0
15,0
8,0
6,0
10,0
1,0

kg z ha
Bobik pastewny
Grusz pospolita
Gryka zwyczajna
Koniczyna czerwona
Mniszek pospolity
Porzeczka czarna
Rzepak ozimy

kg z ha
30
300
4
200
15
120
100
200
20
30
140
20

15
200
5
50
8
40
30
10
300
2
100
10
33

Rzepak ozimy
DIGGER -

Zalecenia uprawowe
Uprawa:
o uprawy
Termin i norma siewu:
wynosi ok. 3,5 kg/ha co przy kwalifikowanym materiale siewnym i dobry

-80

2

-

pobiera 55 kg N, 28 kg P2O5, 45 kg K2O, 6 kg Mg oraz 14-20 kg
-70 kg P2O5 i 150 160 kg K2
-3 tyg. W momencie kwitni

Triflurotox 480 ECw dawce 1,5-2 l/ha oraz Mavrik 240 EW w dawce 0,2 l/ha
oprysku 300 l/ha. Rzepak zbieramy jednofazowo, kombajnem. Aby ogran
l

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

wysiew rzepaku ozimego
plonie nasion szacowanym na 3,5 t/ha
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Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uprawy gospodarstwa

Jednostka

Rzepak ozimy
Koniczyna czerwona

Razem
Miejsce na obliczenia

Wysiew rzepaku ozimego
Lp
Parametr
1.
2.
3.
4.
5.
Wydzielony grunt pod zasiew rzepaku (ha)
Miejsce na obliczenia

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

plonie nasion szacowanym na 3,5 t/ha
Parametr
Jednostka
Pierwsza dawka nawozu azotowego
Druga dawka nawozu azotowego
Dawka nawozu potasowego
Dawka nawozu fosforowego
Przedwschodowe odchwaszczania preparatem Triflurotox 480 EC
Mavrik 240 EW
Miejsce na obliczenia
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Powierzchnia

Lp

Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6

Orientacyjny
termin

Uprawy gospodarstwa

Jednostka
kg
kg
kg
kg
kg
Razem (kg)

Rzepak ozimy
Koniczyna czerwona

Miejsce na obliczenia

Lp

Produkty pasieczne

pasiecznych [kg]
1.
2.
Razem
Miejsce na

obliczenia
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weryfikacji:

Kryteria weryfikacji
):
1).

ROL.09.3.2
ROL.09.3.3 nadzoruje
siewnego do siewu, analizuje
ROL.09.3.5 organizuje proces produkcji zgodnie
ze
i

4).
6). organizuje siew
1). wskazujenormy Dobrej Kultury Rolnej zgodnej z

1). plan

Kryteria weryfikacji
ROL.09.4.1 organizuje prace z wykorzystaniem

uprawy gleby
2). dob

ROL.09.5.Organizow
ROL.09.5.2

8)

ROL.09.6.Organizowanie gospodarki pasiecznej
ROL.09.6.1
jej

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji ROL. 09. Organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej
i pszczelarskiej
planow
organizowania wychowu matek pszczelich
organizowania pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania, k
rolniczego
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