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W pracach egzaminacyjnych oceniane były następujące elementy: 
 

I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia. 
III. Wykaz prac, terminy ich wykonania oraz dobór maszyn (do wybranej 

technologii): 
− przygotowanie pola pod zasiew, 
− siew pszenżyta, 
− prowadzenie plantacji, 
− zbiór ziarna i słomy. 

IV. Obliczenie ilości stosowanych nawozów mineralnych. 
V. Ustalenie ilości wysiewanych nasion. 
VI. Dobór preparatów do chemicznej ochrony pszenżyta. 
VII. Praca egzaminacyjna jako całość. 

 
Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej 
 
Zdecydowana większość zdających sformułowała tytuł pracy w sposób zwięzły, 
zgodny z zakresem opracowywanego projektu. 
 
Przykład 1 

 
 
Przykład 2 

 
 
Zdarzały się pojedyncze prace, w których tytuły zawierały zbyt dużo informacji 
(założenia) oraz nie były związane z projektem. 
 
Przykład 3 

 
 
Ad. II. Założenia, czyli niezbędne dane do opracowania projektu 
 
Większość zdających nie miała problemów z wypisaniem założeń do opracowania 
projektu. Zdarzały się przypadki odnoszenia się do załączników lub przepisywania 
treści zadania. Dość często zdający w założeniach nie wypisywali pełnego 
nawożenia obornikiem pod ziemniaki (przedplon dla pszenżyta). 
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Przykład założeń zapisanych w punktach 

 
 
Przykład założeń zawierający przepisane treści zadania 
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Ad. III. Wykaz prac, terminy ich wykonania oraz dobór maszyn (do wybranej 
technologii) 

 
Zdający w większości przypadków przedstawiali wykaz prac w ujęciu tabelarycznym. 
Wykaz w takiej formie zawierał najczęściej usystematyzowany wykaz zabiegów, 
termin oraz maszyny i urządzenia do ich wykonania. Najwięcej problemów w tym 
elemencie sprawiało prawidłowe dobranie terminów wykonywania poszczególnych 
zabiegów, bez zachowania poprawnej kolejności. Brakowało również 
wyszczególnienia środków ochrony roślin do zwalczania chwastów, chorób 
i szkodników oraz terminów ich stosowania. Pomijano często bronowanie plantacji. 
Część zabiegów podawana była zbyt ogólnikowo – np.: „nawożenie” (jakie?), 
„oprysk” (przeciwko czemu?, jakim preparatem?). Nie stosowano oznaczeń symboli 
ciągników i maszyn – co utrudniało ocenę prawidłowości doboru agregatu. Pomijano 
również często podział dawki azotu na 2 części. Zdarzały się również prace, 
w których zdający nie sporządzili żadnego wykazu prac. Pomimo tego zdarzały się 
również prace, w których zaplanowane były wszystkie czynności, wraz z podaniem 
terminów oraz z doborem maszyn i narzędzi do ich wykonania. Poniżej 
zamieszczone są dwa przykłady poprawnych wykazów prac. 
 
Przykład 1 
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Przykład 2 
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Ad. IV. Obliczenie ilości stosowanych nawozów mineralnych 
 
Element ten sprawił zdającym najwięcej problemów. Około 12% zdających nie 
podjęło próby obliczeń. Najczęściej popełnianymi błędami podczas obliczeń było: 
− niewłaściwe odczytanie z tabeli dawki nawozów NPK w czystym składniku na 

1 ha, 
− błędy arytmetyczne (nieprawidłowy wynik), 
− brak obliczeń prowadzących do określonego wyniku, 
− brak wyliczeń ilości nawozów na cały areał uprawy pszenżyta, 
− brak podziału azotu na dwie dawki, 
− mylenie czystego składnika z masą nawozową. 
Pomimo tego około 20% zdających prawidłowo wyliczyło dawki nawozów 
mineralnych na 1 ha, podzieliło nawozy azotowe na 2 dawki oraz przeliczyło dawki 
wszystkich nawozów na cały areał uprawy pszenżyta. 
 
Przykład 1 
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Przykład 2 
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Przykład3 (bez podziału azotu na 2 dawki) 
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Ad. V. Ustalenie ilości wysiewanych nasion pszenżyta 
 
Element ten nie sprawiał większych trudności zdającym (wzór do obliczeń i wszystkie 
dane znajdowały się w załącznikach do zadania). Jedynie nieliczni nie potrafili 
wykorzystać wzoru do ustalenia optymalnej ilości wysiewanych nasion. Zdarzały się 
też prace z błędami rachunkowymi. 
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Ad. VI. Dobór preparatów do chemicznej ochrony pszenżyta 
 
Dane niezbędne do wykonania tego elementu znajdowały się w załączniku nr 4 
(Zalecenia dotyczące ochrony pszenżyta). Większość zdających nie miała żadnego 
problemu z poprawnym doborem preparatów i ustaleniem dawek i terminów 
stosowania ich w pszenżycie. Tylko nieliczni zdający nie podjęłi próby rozwiązania 
tego elementu pracy. Zdarzały się prace, w których pomijano preparaty np. do 
zwalczania szkodników lub chorób. Nie określano również przeznaczenia podanego 
preparatu, (co ma zwalczać – chwasty, choroby, czy szkodniki). Niektórzy nie 
wybierali – lecz wymieniali wszystkie preparaty zawarte w załącznikach (nadmiar 
stosowanych środków chemicznych) i przeliczali na 4 ha. Poniżej przykłady 
poprawnego rozwiązania. 
 
Przykłady 1 
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Przykład 2 
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Zamieszczony poniżej fragment pracy egzaminacyjnej zawiera wykaz i obliczenia 
wszystkich (zawartych w zadaniu) środków chemicznych do zwalczania chwastów 
(jest to przyrodniczo nieuzasadnione). 
 

 
 
Ad. VII. Praca egzaminacyjna jako całość 
 
Większość prac egzaminacyjnych była napisana z zachowaniem przejrzystej 
struktury i logicznego układu przedstawianych treści. Zdający używali prawidłowych 
określeń i terminów właściwych dla zawodu technik rolnik. W pracach wyodrębnione 
były poszczególne elementy z ich nazwami. Niestety zdarzały się prace bardzo 
niestaranne i nieczytelne. Odczytanie takich prac było bardzo trudne. 


