Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami
Technik leśnik 321[02]
Zadanie egzaminacyjne
W okresie jesienno-zimowym 2007 roku w Nadleśnictwie Radwanice, Leśnictwo Dzików
w oddziale 123b, [kraina – III, dzielnica – 6] zaplanowano prace odnowieniowe. W Leśnictwie
Dzików założono zrąb zupełny (Rb Ib) o powierzchni manipulacyjnej 1,90 ha na części
przewidzianej w planie cięć na pierwsze 10-lecie, który będzie przelegiwał do 2009 roku.
W środkowej części odnawianej powierzchni pozostawiono kępę starodrzewu z podszytem
o wielkości 0,10 ha nieprzewidzianą do podsadzeń. Na jesień 2008 roku zaplanowano awansowe
przygotowanie gleby bez spulchniania pługiem leśnym. Spulchnienie wykona własnym sprzętem
Zakład Usług Leśnych. Odnowienie planowane jest na wiosnę 2009 r. metodą sadzenia ręcznego pod
kostur i w jamkę pod szpadel przez dwóch pracowników ZUL. Na szlaki zrywkowe przeznaczono
łącznie 0,20 ha odnawianej powierzchni na których planuje się sadzenie Brz 2/0. Przebiegające przez
odnawianą powierzchnię drogi są wliczone do powierzchni uprawy. Nadleśnictwo zapewnia własne
sadzonki, które przetransportuje na teren uprawy. Opracuj projekt realizacji prac zakładanej uprawy
w odnowieniach.
Projekt realizacji prac powinien zawierać:
1. Tytuł pracy egzaminacyjnej, stosowny do zakresu opracowania.
2. Założenia do opracowania projektu wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji.
3. Obliczenie powierzchni zajmowanej przez poszczególne gatunki wchodzące do składu
gatunkowego oraz określenie więźby sadzenia dla So 1/0 i Brz 2/0 wchodzących do składu
gatunkowego uprawy.
4. Obliczenie liczby sadzonek So 1/0 i Brz 2/0 niezbędnych do odnowienia uprawy i obsadzenia
szlaków zrywkowych.
5. Dobór formy zmieszania oraz zestawienie (w tabeli wg podanego wzoru) gatunków So i Brz
wchodzących do składu gatunkowego uprawy i na szlakach zrywkowych z podaniem udziału
procentowego, ilości sadzonek, zajmowanej powierzchni, formy zmieszania i kęp odnowień
naturalnych.
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6. Szkic z rozmieszczeniem gatunków zakładanej uprawy zgodnie z przyjętym składem gatunkowym
i formą zmieszania wraz z zaznaczeniem przebiegu dróg i szlaków zrywkowych, palików (szkic
można sporządzić bez zachowania skali, ale w sposób czytelny, przejrzysty wraz z legendą i opisem
poszczególnych elementów na podstawie załącznika nr 1).
7. Kosztorys wykonania zaplanowanych prac odnowieniowych (dokładność obliczeń do dwóch
miejsc po przecinku), obejmujący: - obliczenie kosztów awansowego przygotowania gleby, obliczenie kosztów melioracji agrotechnicznych, - obliczenie kosztów wykopania dołu i dołowania
sadzonek, - obliczenie kosztów wysadzenia sadzonek So 1/0 i Brz 2/0 na całej uprawie przez
pracowników ZUL, bez protokołu obioru robót.
Do opracowania projektu wykorzystaj:
Mapa gospodarczo-przeglądowa zabiegów pielęgnacyjnych (fragment) Leśnictwo Dzików –
Nadleśnictwo Radwanice - Załącznik nr 1.
Plan urządzenia gospodarstwa leśnego na okres gospodarczy 01. 01. 1997 r do 31. 12. 2006 r
(fragment) - Załącznik nr 2.
Katalog norm czasu dla prac leśnych rok 2006 - Załącznik nr 3.
Zasady hodowli lasu (fragment) - Załącznik nr 4.
Instrukcja sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa (Wyciąg) - Załącznik nr 5.
Wytyczne nadleśniczego nadleśnictwa Radwanice - Załącznik nr 6.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania 180 minut.
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Oceniane były następujące elementy pracy egzaminacyjnej:
I. Tytuł pracy egzaminacyjnej
II. Założenia
III. Obliczenia powierzchni zajmowanej przez poszczególne gatunki oraz określenie więźby
sadzenia
IV. Obliczenia liczby sadzonek
V. Dobór formy zmieszania oraz zestawienie liczby gatunków
VI. Szkic zakładanej uprawy z rozmieszczeniem gatunków
VII. Kosztorys prac
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Ad. I
Tylko około 200 zdających sformułowało tytuł pracy w sposób, który zgodnie ze schematem
oceniania pozwolił na przyznanie maksymalnej ilości punktów.

Pozostali zdający w krótkiej i zwięzłej formie sformułowali tytuł pracy egzaminacyjnej w sposób nie
zawsze zgodny z wymaganiami zawartymi w schemacie oceniania np.:

lub

Najczęściej popełniane przez zdających błędy w tym obszarze to:
• brak sformułowania „zrąb zupełny”
• brak określenia „odnowienie sztuczne”
• brak umiejscowienia powierzchni / kraina, dzielnica, nadleśnictwo, leśnictwo,
oddział, pododdział /.
Ad. II
Ponad połowa zdających poprawnie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w schemacie
oceniania sformułowała założenia do opracowania projektu. W wielu przypadkach były to bardzo
obszerne założenia, w znacznej ilości prac elementy założeń umieszczone były w innych częściach
prac egzaminacyjnych np. w kosztorysie.
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Typowym błędem popełnianym przez zdających w tym obszarze było przepisywanie treści zadania
egzaminacyjnego, poza tym w wielu pracach na zakończenie tego obszaru zdający pisali, że
pozostałe założenia znajdują się w załącznikach.
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Ad. III
Większość zdających prawidłowo oblicza powierzchnię zajmowaną przez poszczególne
gatunki oraz więźbę sadzenia chociaż w wielu pracach stwierdzono, że powierzchnia obliczona jest
błędnie w tym obszarze ze względu na błąd merytoryczny popełniany przez ponad połowę
zdających. Błąd ten polegał na tym, że do obliczenia powierzchni nie odejmowali oni 20 arów
przeznaczonych na szlaki zrywkowe. W arkuszu egzaminacyjnym polecenie dotyczące szlaków
zrywkowych znajduje się dopiero na 8 stronie w wytycznych Nadleśniczego Nadleśnictwa
Radwanice / pkt.2 - rzędowe zmieszanie /.

Typowe błędy:
• źle wyliczona więźba i błędne zaokrąglenie matematycznego obliczenia,
• źle obliczona powierzchnia przeznaczona do odnowienia– brak odjęcia powierzchni,
szlaków zrywkowych i kępy starodrzewu z podszytem.
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Ad. IV
Typowe rozwiązanie polega na prawidłowym obliczeniu liczby sadzonek przy założeniu
prawidłowej powierzchni przeznaczonej do odnowienia. Uznano jednak, że błąd merytoryczny
z obszaru III nie wpływa na liczbę przyznawanych punktów za obliczenie zapotrzebowania na
materiał sadzeniowy. W wielu pracach zapotrzebowanie na sadzonki zdający umieszczali
w tabeli razem z informacjami z innych obszarów np. :

Typowe błędy popełniane przez zdających w tym obszarze :
• błędne przeliczanie matematyczne,
• zła powierzchnia do odnowienia mająca przełożenie na ilość materiału sadzeniowego.
Ad. V
Dobór form zmieszania oraz zestawienie gatunków w większości prac wykonany jest
prawidłowo chociaż w niewielkiej liczbie prac informacje zawarte są w tabeli. Ponieważ
w arkuszu egzaminacyjnym w pkt. 5 wyraźnie napisane jest, że należało to zrobić w tabeli
według podanego wzoru - punkty przyznawane były tylko za informacje umieszczone w tabeli.

Typowymi błędami popełnianymi w tym obszarze są :
• brak zestawienia tabelarycznego według podanego wzoru,
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•

nikt nie uwzględnił kęp odnowień naturalnych ( brak uzupełnienia tej kolumny ).
Prawdopodobnie wynika to z niezrozumienia polecenia. Nawet w/w przykład nie jest
dokładnie tym, co powinno być umieszczone w tabeli według schematu oceniania.

Ad. VI
Uwaga dotycząca dopuszczenia innych wariantów rozmieszczenia kęp brzozy i przebiegu
szlaków zrywkowych spowodowała dużą dowolność szkicu i jego formy. Zwracano uwagę na
umieszczenie ujętych w schemacie oceniania elementów szkicu. Większość prac egzaminacyjnych
zawierała prawidłowo wykonany szkic :
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Ad. VII
Kosztorys wykonania prac odnowieniowych obejmował obliczenie kosztów czterech czynności
wg. punktu 7 i załącznika nr 3. Większość zdających sporządziła prawidłowy kosztorys choć część
kosztorysów oparta była na błędnym założeniu z obszaru III .
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Typowe błędy popełniane w tym obszarze :
•
•
•

większość zdających podaje całkowity koszt odnowienia powierzchni a nie koszt
sadzenia sosny i brzozy czyli według schematu oceniania,
brak obliczenia kosztów melioracji agrotechnicznych / dla wielu zdających melioracje
agrotechniczne to wykopanie dołu na sadzonki /,
błędy matematyczne – wyliczone koszty to setki tysięcy nowych złotych.

Ad. VIII
Prace egzaminacyjne w wielu przypadkach nie tworzą logicznej całości, nie są napisane
przejrzyście. Ich staranność również budzi pewne zastrzeżenia. Generalnie prace oceniane na
powyżej 80 punktów tworzą logiczną, przejrzystą i staranną konstrukcję natomiast prace oceniane
poniżej progu zdawalności stanowią w wielu przypadkach nielogiczną, rwaną konstrukcję myślową.
W wielu pracach terminologia stosowana przez zdających odbiega znacznie od poprawności
terminologicznej stosowanej w leśnictwie.
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3. Spostrzeżenie i uwagi po sprawdzaniu.
Wydaje się , że zaproponowane zadanie egzaminacyjne jest dosyć ambitne biorąc pod uwagę
zarówno jego zakres tematyczny jak i czas przeznaczony na jego rozwiązanie.
Poziom sprawdzanych prac był bardzo zróżnicowany- praca najsłabsza została oceniona na
6 punktów, a najlepsza na 98. Widoczna jest również – czasem bardzo jaskrawa – jakościowa
różnica prac pomiędzy poszczególnymi ośrodkami egzaminacyjnymi. Wyraźnie widoczne są
ośrodki, w których przeważająca ilość prac była bardzo dobra i ośrodki egzaminacyjne, w których
wszystkie prace były bardzo słabe i słabe. Najwięcej kłopotów sprawiło uczniom wykonanie tabeli
dokładnie według wzoru zgodnego ze schematem oceniania (obszar IV) oraz szkicu z zaznaczeniem
wszystkich elementów(obszar VI).
Nie znaleziono w pracach rozwiązań niekonwencjonalnych oraz ciekawych i chociaż były prace
oceniane powyżej 95 % możliwych do uzyskania punktów.

18

