
  

Wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych 

w 2020 r.  
 

RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych (W) 

Tabela 1. Powiązanie kwalifikacji z zawodami 

Oznaczenie 

kwalifikacji 
Nazwa kwalifikacji 

Symbol 

cyfrowy 

zawodu 

Nazwa zawodu 

RL.05 
Zakładanie i prowadzenie 

upraw ogrodniczych 

611303 Ogrodnik 

314205 Technik ogrodnik 

 

Opis wyposażenia ośrodka egzaminacyjnego 

1. Miejsce egzaminowania wyposażone w jednoosobowe stanowiska egzaminacyjne 

zapewniające samodzielne wykonanie zadania egzaminacyjnego, spełniające wymagania 

wynikające z  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

oraz ochrony środowiska.  

2. Opis stanowiska egzaminacyjnego: 

W skład stanowiska egzaminacyjnego wchodzi: 

− poletko ok. 3 m x 3 m (we wskazaniach będą zamieszczone szczegóły) i stół roboczy 

- z dostępem do wody (wodociąg lub beczkowóz). Obok poletka możliwość 

ustawienia stołu i krzesła do wykonywania obliczeń i opisów; 

− magazyn sprzętu i materiałów - pomieszczenie lub fragment pomieszczenia 

o powierzchni umożliwiającej zgromadzenie sprzętu i materiałów potrzebnych do 

wykonania zadania egzaminacyjnego. 

Tabela 2. Wyposażenie miejsca egzaminowania 

Lp. Wyposażenie dodatkowe i uzupełniające 
Jednostka 

miary 
Liczba 

1.  Stolik i krzesła dla zespołu nadzorującego szt. 
w zależności od 

składu zespołu 

2.  Stolik i krzesło dla obserwatora szt. 1 

3.  
Tablica szkolna/plansza do zapisania czasu rozpoczęcia i 

zakończenia pracy zdających (kreda lub pisak) 
szt. 1 

4.  Zegar szt. 1 

5.  Apteczka szt. 1 

6.  Kosz na odpadki szt. 1 

7.  Długopis (zapasowy dla zdających) szt. wg potrzeb 

8.  Identyfikator dla zdającego szt. = liczbie 



 

 

(oznaczony numerem stanowiska) zdających na 

zmianie 

9.  

Identyfikator dla zespołu nadzorującego 

(oznaczony wyłącznie napisem: PRZEWODNICZĄCY 

ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO lub EGZAMINATOR) 

szt. dla każdej osoby 

10.  
Identyfikator dla obserwatora  

(oznaczony wyłącznie napisem: OBSERWATOR) 
szt. 1 

11.  
Identyfikator dla asystenta technicznego 

(oznaczony wyłącznie napisem: ASYSTENT) 
szt. 1 

 

 

 

Tabela 3. Wyposażenie jednego stanowiska egzaminacyjnego:  

l.p. nazwa 
Istotne funkcje- parametry  

techniczno-eksploatacyjne/ uwagi 
liczba 

narzędzia, sprzęt 

1. 3 szpadel  szt. 1 

2.  grabie  szt. 1 

3.  motyka  szt. 1 

4.  pazurki  szt. 1 

5.  łopatki  szt. 1 

6.  
sekator jednoręczny i 

dwuręczny 
 po szt. 1 

7.  skrzynki na rozsadę  szt.2 

8.  
pojemniki plastikowe do 

umieszczania cebul i bulw 
 szt.4 

9.  wielodoniczki  szt.4 

10.  skrzynki na sadzonki  szt.1 

11.  młotek gumowy  szt.1 

12.  znacznik  szt. 1 

13.  kołki  szt. 6 

14.  konewka  szt. 1 

15.  pikulec  szt.1 

16.  widły amerykańskie  szt.1 

17.  rękawice ochronne  para 1 

18.  szpilki do agrowłókniny  10 szt. 

19.  nożyk do tapet  1 szt. 

20.  wiadro  1 szt. 

aparatura kontrolno-pomiarowa 

21.  
taśma miernicza lub 

metrówka 
 szt. 1 



 

 

22.  waga elektroniczna zakres (0,5 – 10 kg) szt. 1 

23.  kwasomierz  szt. 1 

24.  termometr   szt. 1 

25.  sznurek (12 m) z kołkami  szt. 2 

26.  kalkulator  prosty szt. 1 

 

Zdający przychodzi na egzamin w odzieży roboczej i obuwiu roboczym. Na ok. 2 

tygodnie przed terminem części praktycznej, Ośrodek otrzyma informacje (wskazania) do 

przygotowania stanowisk, wraz z wykazem wyposażenia na daną sesję, przewidywanymi 

kosztami materiałów (produktów, surowców), które należy kupić i przygotować i które 

będą zużywane przez zdających podczas egzaminu. 

 


