
Przedmiot: Planowanie prac związanych z uprawą roślin ozdobnych 
 

Klasa 3TO - 13.03.2020 
 
Temat: Harmonogram uprawy roślin jednorocznych na wybranych przykładach. 
 

1. W oparciu o wykonywane podczas lekcji harmonogramy prac, proszę sporządzić 

harmonogramy dwóch wybranych rodzajów roślin jednorocznych uprawianych  

z rozsady, uwzględniając: przygotowanie niezbędnych materiałów i narzędzi, dwa 

różne terminy i sposoby wysiewu, pikowanie (jeśli jest konieczne), przesadzanie, 

zabiegi pielęgnacyjne oraz termin sadzenia na miejsce stałe.  

2. Proszę rozwiązywać testy z egzaminów zawodowych dla kwalifikacji R.05 
https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-r-05/ 

 

 
20.03.2020 
Temat: Harmonogram sadzenia żywopłotu z uwzględnieniem wybranych rodzajów i gatunków 
roślin. 

 

1. Tym razem, w ramach powtórzenia materiału, proszę wykonać w zeszycie 
harmonogram sadzenia żywopłotu. Pomocne mogą być poniższe linki oraz krótki filmik: 
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/zakladamy-zywoplot-aa-CqSU-jLEq-dsnw.html 
http://przeglad-ogrodniczy.pl/ogrodzenia/ogrodzenia/362-zakladanie-zywoplotu-krok-po-
kroku 
Harmonogram proszę odeślijcie na moją pocztę.  
 

2. Proszę przeanalizować i rozpisać praktyczne zadanie egzaminacyjne: 
https://arkusze.pl/zawodowy/r05-2016-czerwiec-egzamin-zawodowy-praktyczny.pdf 
Opisz krótko rezultaty, policz koszty zakupu materiałów a rozwiązanie prześlij na mój 
adres. 

 

 
27.03.2020 
Temat: Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych.  
 

1. Proszę przeanalizować i rozpisać praktyczne zadanie egzaminacyjne:  

https://arkusze.pl/zawodowy/r05-2016-pazdziernik-egzamin-zawodowy-

praktyczny.pdf 

Oblicz koszty cebul na powierzchnię 20m² a rozwiązanie prześlij na moją pocztę do  
3 kwietnia 2020 (zadanie na ocenę). 

 

 

3.04.2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości z przerobionego działu – opłacalność produkcji roślin 
ozdobnych – test. 

 

Od dziś czeka na Was przygotowany test egzaminacyjny cz.2 (na ocenę). Wszystkie 

informacje zostały wysłane na pocztę klasową.  

Przypominam o przesłaniu zaległych zadań .Pozdrawiam ☺ 
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17.04.2020 

Temat: Powtórzenie wiadomości z działu organizacja prac związanych z siewem nasion, 
pikowanie, przesadzaniem i sadzeniem roślin ozdobnych – test. 

 
Od dziś czeka na Was przygotowany test egzaminacyjny cz.3 (na ocenę). 
https://www.testportal.pl/test.html?t=kuFCD98cAZ3k  
Wszystkie informacje zostały wysłane na pocztę klasową.  

Przypominam o przesłaniu zaległych zadań . 

Pozdrawiam ☺ 

 

24.04.2020 

Temat: Pędzenie roślin.  
 

1. Od dziś czeka na Was przygotowany test egzaminacyjny cz.5 (na ocenę).  
Wszystkie informacje zostały wysłane na pocztę klasową.  
https://www.testportal.pl/test.html?t=knG8JjDisHju 

 
2. Opracuj notatkę w zeszycie o pędzeniu roślin – pomocne będą linki: 

https://www.ogrodinfo.pl/ogrodinfo/pedzenie-roslin-drobnocebulowych/ 

https://www.hortorus.pl/pedzenie-roslin-cebulowych/ 

Pomocne informacje znajdziesz na stronach internetowych i innych dostępnych 
źródłach.  
Wykonane notatki proszę przesłać na moją pocztę do 30.04.2020 (praca na ocenę). 

 Pozdrawiam ☺ 
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