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Zawod: technik rolnik 
symbol cyfrowy: 321 [05] 

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Czqsc I - zakres wiadomosci i umiejqtnosci wtasciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umiec: 

I. Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, 
rysunkow, szkicow, wykresow, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
a w szczegolnosci: 

stosowac nazwy, definicje, pojecia i okreslenia uzywane w rolnictwie, a w szczegolnosci 
zwiqzane z produkcjq roslinnq i zwierzecq; 
rozrozniac narzqdy i uklady oraz procesy zyciowe zachodzqce w organizmie zwierzecym; 
rozpoznawac grupy, gatunki i odmiany roslin uprawnych oraz gatunki, typy uzytkowe i rasy 
zwierzqt gospodarskich; 
rozrozniac czynniki siedliska i zabiegi uprawowe wptywajqce na wzrost, rozwoj i plonowanie 
roslin uprawnych; 
wskazywac wymogi zootechniczne budynkow i pomieszczen inwentarskich wptywajqce na 
zdrowie i produkcyjnosc zwierzqt gospodarskich; 
rozpoznawac nawozy i srodki ochrony roslin oraz sposoby ich stosowania w procesach 
produkcji rolniczej; 
wskazywac normy i sposoby przygotowywania oraz stosowania pasz w zywieniu zwierzqt 
gospodarskich; 
rozpoznawac chwasty, szkodniki oraz choroby roslin uprawnych i zwierzqt gospodarskich; 
rozrozniac pojazdy, maszyny, urzqdzenia i narzqdzia stosowane w produkcji rolniczej. 

Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnosci: 
2.1. dobierac gatunki i odmiany roslin uprawnych do warunkow przyrodniczych i ekonomicznych 

yospodarstwa rolnego z uwzglednieniem zasad zmianowania roslin; 
2.2. dobierac gatunki i rasy zwierzqt gospodarskich do rodzaju i wielkosci produkcji; 
2.3. dobierac zabiegi uprawowe oraz metody ochrony roslin uprawnych; 
2.4. ustalac zapotrzebowanie na sktadniki pokarmowe i okreslac dawki pokarmowe 

dla poszczegolnych grup zwierzqt; 
2.5. dobierac zabiegi pielegnacyjne zwierzqt do warunkow produkcji; 
2.6. wskazywac normy jakosciowe produktow rolniczych oraz zasady bezpieczenstwa zywnosci; 
2.7. dobierac pojazdy, maszyny, urzqdzenia i narzedzia do produkcji rolniczej; 
2.8. dobierac technologie produkcji roslinnej do warunkow przyrodniczych i ekonomicznych 

gospodarstwa rolnego; 
2.9. dobierac technologie produkcji zwierzqcej do rodzaju i wielkosci produkcji; 
2.10. stosowac informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotyczqcych wytwarzania 

i przygotowywania do sprzedazy produktow rolniczych; 
2.1 1. kalkulowac koszty produkcji roslinnej i zwierzecej. 

Bezpiecznie wykonywac zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczenstwa 
ihigieny pracy, ochrony przeciwpoiarowej oraz ochrony srodowiska, 
a w szczegolnosci: 
3.1. stosowac przepisy o ochronie zwierzqt, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpozarowej, ochrony srodowiska i bezpieczeristwa zywnosci w produkcji rolniczej; 
3.2. dostrzegac zagrozenia dla zdrowia czlowieka, zwierzqt i srodowiska, zwiqzane 

z wykonywaniem prac w produkcji rolniczej; 
3.3. wskazywac dziatania zwiqzane z bezpiecznym przechowywaniem srodkow produkcji, 

produktow pochodzenia roslinnego i zwierzecego oraz gospodarkq odchodami zwierzqcymi; 
3.4. stosowac procedury postepowania w razie wypadku przy pracy i w innych sytuacjach 

zagrozenia w gospodarstwie rolnym; 
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3.5. wskazywac zagroienia ekologiczne powodowane dziatalnosciq rolniczq, okreslac ich skutki dla 
srodowiska oraz sposoby zapobiegania dziataniom negatywnym; 

3.6. wskazywac sposoby udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w gospodarstwie rolnym. 

CzqSc II - zakres wiadomosci i umiejqtnosci zwiqzanych z zatrudnieniem 
i dziatalnosciq gospodarczq 

Absolwent powinien umiec: 

Czytac ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisow, instrukcji, tabel, 
wykresow, a w szczegolnosci: 
1 .I. rozrozniac podstawowe pojqcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa 

pracy, prawa podatkowego i przepisow regulujqcych podejmowanie i wykonywanie dziatalnosci 
gospodarczej; 

1.2. rozrozniac dokumenty zwiqzane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 
dziatalnosci gospodarczej; 

1.3. identyfikowac i analizowac informacje dotyczqce wymagan i uprawnien pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarzac dane liczbowe i operacyjne, a w szczegolnoSci: 
2.1. analizowac informacje zwiqzane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 

i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.2. sporzqdzac dokumenty zwiqzane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem 

i wykonywaniem dziatalnosci gospodarczej; 
2.3. rozroiniac skutki wynikajqce z nawiqzania i rozwiqzania stosunku pracy. 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego 
wynikajqcego z zadania ogolnego o tresci: 

Opracowanie projektu realizacji wskazanych prac z zakresu technologii produkcji 
rolniczej, w okreslonych warunkach przyrodniczych i ekonomicznych, 
na podstawie dokumentacji przyktadowego gospodarstwa rolnego. 

Absolwent powinien umiec: 

1. Analizowac dokumentacjq zawierajqcq opis gospodarstwa rolnego w celu opracowania 
projektu prac zwiqzanych z technologiq produkcji roslinnej i zwierzecej. 

2. Dobierac technologie, metody i techniki wytwarzania produktow roslinnych i zwierzecych, 
zuwzglqdnieniem ich wtasciwosci, na podstawie dokumentacji zawierajqcej opis 
gospodarstwa rolnego. 

3. Dobierac narzedzia, maszyny i urzqdzenia do okreslonej technologii, metod i technik 
wytwarzania produktow roslinnych i zwierzqcych oraz wykonywac prace zwiqzane z obstugq 
narzqdzi, maszyn i urzqdzen rolniczych. 

4. Dobierac metody, techniki i urzqdzenia do kontroli wielkosci parametrow wtasciwych 
dla produktow roslinnych i zwierzqcych. 

5. Opracowywac projekty, w formie schematow blokowych, przebiegu procesu wytwarzania 
produktow rolniczych, obejmujqce realizacjq prac wtasciwych dla produkcji roslinnej 
lub zwierzqcej. 

6. Opracowywac harmonogramy lub kosztorysy prac realizowanych w procesie wytwarzania 
produktow roslinnych lub zwierzqcych z uwzglednieniem warunkow przyrodniczych 
i ekonomicznych gospodarstwa rolnego. 
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Niezbqdne wyposaienie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: 

Stanowisko komputerowe: komputer podtqczony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. Oprogramowanie: 
pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji) pakiety do wspomagania 
procesow produkcji roslinnej i zwierzecej w gospodarstwie rolnym. lnstrukcje obstugi maszyn i sprzetu 
rolniczego. Zestaw norm dotyczqcych produkcji rolniczej. Dokumentacja gospodarstwa rolnego, 
dokumenty i ksiegi rachunkowe. Mapy glebowo-rolnicze, atlasy roslin i zwierzqt. Katalogi pojazdow, 
maszyn, narzedzi i urzqdzen rolniczych oraz ich czesci. Cenniki produktow rolniczych i Srodkow do 
produkcji rolnej (pasz, nawozow, srodkow ochrony roslin). Apteczka. 




