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Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami. 
Technik rolnik 321[05] 

 
Zadanie egzaminacyjne 

Rolnik planuje uprawę rzepaku ozimego odmiany Kaszub. Jego gospodarstwo 

posiada 20 ha gruntów ornych, a pod rzepak właściciel zamierza przeznaczyć 

10% powierzchni. Gospodarstwo posiada gleby kompleksu pszennego dobrego, 

klasy bonitacyjnej III b, o średniej zasobności w składniki pokarmowe. Przedplonem rzepaku 

są wczesne ziemniaki. Rolnik zakłada siew rzepaku – w drugiej dekadzie 

sierpnia, w ilości 5 kg kwalifikowanych nasion na 1 ha; nawożenie 

mineralne – superfosfat potrójny borowany 44% P2O5 i sól potasowa 60% (stosowane 

przedsiewnie), saletra amonowa 34% N stosowana w dwóch dawkach 

(2/3 w momencie ruszenia wegetacji, reszta na początku pąkowania); plon 

nasion – 3 tony z 1 ha; zbiór jednoetapowy. Na podstawie prognoz IOR przewiduje się 

wystąpienie w gospodarstwie (w średnim nasileniu) gwiazdnicy pospolitej 

i przytulii czepnej oraz chowacza brukwiaczka i słodyszka rzepakowego. Agrofagi 

rolnik zamierza zwalczać chemicznie. 

Opracuj projekt technologii produkcji rzepaku ozimego w tym gospodarstwie. 

Projekt realizacji powinien zawierać: 

1. Tytuł pracy odnoszący się do zakresu opracowania projektu. 

2. Założenia, czyli niezbędne dane będące podstawą opracowania projektu, wynikające 

z treści zadania i załączonej dokumentacji. 

3. Wykaz prac w wybranej technologii z przyporządkowaniem maszyn i narzędzi do 

konkretnych czynności. 

4. Terminy wykonania poszczególnych prac. 

5. Ustalona na podstawie obliczeń ilość (na 1 ha i cały areał uprawy rzepaku): 

- wysiewanych nasion rzepaku, 

- stosowanych nawozów mineralnych, 

- stosowanych pestycydów. 

Do opracowania projektu wykorzystaj: 

Dawki nawozów mineralnych w czystym składniku pod rzepak – Załącznik 1 
Zalecane herbicydy do zwalczania chwastów rzepaku – Załącznik 2 
Insektycydy do zwalczania szkodników rzepaku – Załącznik 3 
Park maszynowy gospodarstwa – Załącznik 4 

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 
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Załącznik 1 
Dawki nawozów mineralnych w czystym składniku pod rzepak (w kg/ha) 

Roślina 
Plon 

(t/ha) 

Dawki 

Azot (N) Fosfor (P2O5) Potas (K2O) 

stanowisko Zawartość fosforu w glebie* Zawartość potasu w glebie* 

dobre słabe 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Rzepak 

2,5 

3,0 

3,5 

130 

150 

180 

150 

180 

200 

90 

100 

110 

70 

80 

90 

50 

60 

70 

30 

40 

50 

20 

30 

40 

120

140

160

100 

120 

140 

80 

100 

120 

60 

80 

100

40 

60 

80 

* 1 - bardzo niska, 2 – niska, 3 – średnia, 4 – wysoka, 5 – bardzo wysoka. 

 

Załącznik 2 

Herbicydy do zwalczania chwastów w rzepaku 
Zwalczane chwasty Nazwa herbicydu Dawka Termin Stosowania 

 
dwuliścienne 

 
COMMAND 480 EC 

 
0,25l/ha 

 
po siewie 

 
 

Załącznik 3 

Insektycydy do zwalczania szkodników rzepaku ozimego 
Zwalczane 
szkodniki Preparat Dawka 

l/ha 
Dni 

karencji Toksyczność Zalecenia 

Chowacz 
brukwiaczek, 

Słodyszek 
rzepakowy 

Nurelle D 
550 EC 0,6 21 III 

Opryskiwać po 
pojawieniu się 
chrząszczy na plantacji 
– wiosną po ruszeniu 
wegetacji 
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Załącznik 4 

Park maszynowy gospodarstwa: 

- Ciągnik URSUS C – 360 
- Pług UO23/1 
- Wał Campbella 
- Rozsiewacz nawozów N 039 
- Siewnik S061 
- Wielorak ciągnikowy zawieszany P705/1 
- Brona zębowa U 211/2 
- Kombajn BIZON ZO58 
- Kultywator U417/1 
- Opryskiwacz ciągnikowy zawieszany P – 412 PILMET 
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W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 

II. Założenia. 

III. Wykaz prac z przyporządkowaniem maszyn i narzędzi do poszczególnych czynności 

oraz terminy ich wykonania (według wybranej technologii): 

- przygotowanie pola pod zasiew, 

- siew rzepaku, oprysk przeciw chwastom, 

- prowadzenie łanu, 

- zbiór. 

IV. Ustalenie ilości wysiewanych nasion rzepaku. 

V. Ustalenie powierzchni uprawy rzepaku. 

VI. Obliczenie ilości stosowanych nawozów mineralnych. 

VII. Obliczenie ilości stosowanych pestycydów. 

VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 

 
 
Element I. Tytu ł  p racy egzaminacyjne j .  

Zdecydowana większość zdających poprawnie formułowała tytuł pracy egzaminacyjnej. 

Zapisywano tytuł w sposób zwięzły, zgodnie z zakresem opracowania, na przykład: 
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Element  I I .  Za łożenia .  

Zdający bez problemu formułowali założenia. Najczęściej zapisywali je w punktach, 

na przykład: 
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W przedstawionym wyżej fragmencie zdający wypisał wszystkie istotne dane zarówno 

z treści zadania jak i z dokumentacji. 

Element III. Wykaz  prac  z  przyporządkowaniem maszyn  
i  narzędzi  do  poszczególnych czynnośc i  oraz  terminy ich  
wykonania  (wed ług wybranej  technologi i ) :  

Ze sporządzeniem tego elementu pracy zdający raczej nie mieli trudności. Zazwyczaj 

prawidłowo sporządzano wykazy prac i przyporządkowywano maszyny. 

Niektórzy uczniowie błędnie określali terminy wykonywania poszczególnych prac, 

szczególnie tych, które nie zostały określone w treści lub załącznikach zadania. 

Niektórym sprawiło trudności ustalenie poprawnej kolejności prac od zejścia poplonu do 

siewu rzepaku. Jedynie nieliczni zdający zamieścili w pracy ocenę przezimowania 

rzepaku. 

 
Prawidłowo sporządzone wykazy powinny zawierać: 

- przygotowanie pola pod zasiew, 

- siew rzepaku, oprysk przeciw chwastom, 

- prowadzenie łanu, 

- zbiór. 

 

Wykaz prac związanych z produkcją rzepaku ozimego od zejścia przedplonu jakim były 

ziemniaki wczesne, przedstawiano w różnych formach. 



 7

Niektórzy uczniowie wymieniali najpierw czynności, później maszyny i narzędzia, 

w końcu terminy wykonywanych prac. Nieliczni sporządzali schematy blokowe, 

na przykład: 

 

 

 
 

W powyższym fragmencie pracy zdający prawidłowo przyporządkował maszyny 

do wymienionych prac, jednak błędnie określił terminy ich wykonywania. 

Większość zdających wykaz prac z przyporządkowaniem maszyn i narzędzi oraz 

terminy wykonania tych prac przedstawiała w formie harmonogramu, dalej przykłady 

takich rozwiązań. 
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Przykład 1. 
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Przykład 2. 
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Zarówno forma opisowa jak i harmonogramy, czy schematy blokowe, uznawane były jako 

poprawne. 
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Element  IV .  Usta len ie  i lości  wysiewanych nasion.  

Większość zdających nie miała problemu z ustaleniem ilości wysiewanych nasion rzepaku, 

chociaż niektórzy podawali ilości wysiewu tylko na 1 ha, bądź tylko na 2 ha. 

Prawidłowe rozwiązania przedstawiono poniżej. 

Przykład 1. 

 
 
Przykład 2. 

 
 
Przykład 3. 

 
 

Element  V .  Usta len ie  powierzchni  uprawy rzepaku.  

Najczęściej zdający już w założeniach przyjmowali, że powierzchnia uprawy rzepaku wynosi 

2 ha, często zdarzały się następujące obliczenia w pracy egzaminacyjnej: 
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Element  V I .  Obl iczenie  i lości  s tosowanych nawozów minera lnych.  

W tym elemencie pracy egzaminacyjnej zdający popełniali najwięcej błędów. 

Uczniowie byli oceniani za: 

- ustalenie dawek nawozu (azotu, fosforu, potasu) w czystym składniku, 

- obliczenie dawek azotu na podstawie przyjętej dawki podstawowej, 

- obliczenie ilości superfosfatu potrójnego borowanego na 1 ha i na cały areał 

uprawianego rzepaku, 

- obliczenie ilości soli potasowej na 1 ha i na cały areał uprawianego rzepaku, 

- obliczenie ilości saletry amonowej na 1 ha i na cały areał uprawianego rzepaku, 

- obliczenie dawek saletry amonowej. 

Wielu uczniów już na początku nieprawidłowo odczytało z tabeli (Załącznik 1) dawki 

czystego składnika na 1ha. Najwięcej problemów jednak zdający mieli z wyliczeniem ilości 

nawozów mineralnych na 1 ha oraz przeliczeniem na cały areał uprawianego rzepaku. 

Podział dawki azotu u zdających pojawiał się najczęściej w założeniach lub w wykazie prac 

związanych z uprawą rzepaku. Niestety najczęściej uczniowie nie liczyli oddzielnie dawek 

azotu w czystym składniku i w masie nawozowej. Poniżej przykłady takich rozwiązań. 

Przykład 1. 
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Przykład 2. 
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Poniżej przedstawiono prawidłowe rozwiązania tego elementu. 

Przykład1. 
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Przykład 2. 
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Element  V I I .  Obl iczenie  i lości  s tosowanych pestycydów.  

Dane niezbędne do obliczenia ilości pestycydów stosowanych do zwalczania chwastów oraz 

szkodników zawarte były w tabelach (Załączniki 2 i 3). Zdający najczęściej bez problemu 

wykonywali obliczenia. Poprawnie przeliczali dawki pestycydów na 2 ha uprawy rzepaku. 

Zdarzały się jednak przypadki, że zdający tylko odczytali z tabel ilości pestycydów 

wymagane na 1 ha, nie otrzymywali wówczas maksymalnej możliwej do uzyskania liczby 

punktów. 

Poniżej przedstawiono prawidłowe rozwiązania. 

Przykład 1. 
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Przykład 2. 

 
 
Przykład 3. 
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Przykład 4. 

 
 

Element  V I I I .  Praca  egzaminacyjna  jako ca łość .  

Większość prac egzaminacyjnych posiadała przejrzystą strukturę i logiczny układ treści. 

Uczniowie na ogół wyodrębniali w swoich projektach rozdziały, poprawnie je tytułując, 

na przykład: 
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Większość prac była poprawna pod względem merytorycznym, zdający najczęściej używali 

języka właściwego dla zawodu technik rolnik. 

Niektóre elementy prac zdający przedstawiali nietypowo, na przykład w formie schematu 

blokowego, takie rozwiązania otrzymywały za formę maksymalną liczbę punktów. 

Zdarzały się prace niestaranne, nieczytelne, napisane w sposób nieestetyczny (z dużą 

ilością skreśleń). Z odczytaniem tych prac egzaminatorzy mieli wiele problemów, wydłużał 

się czas sprawdzania tych prac. 

Poniżej fragmenty prac niestarannych. 
 

 
 

 
 
Zdarzały się też prace, w których zdający nie korzystali z danych zawartych w zadaniu lecz 

wnosili własne założenia, na przykład: 

 


