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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
KRYTERIA OCENIANIA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej
Oznaczenie arkusza: R.03-01-16.01
Oznaczenie kwalifikacji: R.03
Numer zadania: 01

Wypeánia egzaminator
–

Kod oĞrodka

Numer PESEL zdającego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu
DzieĔ Miesiąc

Godzina rozpoczĊcia egzaminu

Rok

:

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü

Numer
stanowiska

Numer
stanowiska
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: Sporządzona mieszanka treściwa
(ważenie komponentów mieszanki i ich mieszanie w obecności egzaminatora po zgłoszeniu przez zdającego przez podniesienie ręki).
1 Zważona śruta z pszenicy w ilości 0,75 kg
2 Zważona śruta z pszenżyta w ilości 0,75 kg
3 Zważona śruta z jęczmienia w ilości 0,90 kg
4 Zważony koncentrat paszowy w ilości 0,60 kg
5 Komponenty mieszanki dokładnie wymieszane ze sobą (nie da się rozróżnić skupisk poszczególnych komponentów)
Rezultat 2: Wyczyszczone stanowisko i zadana pasza
1 Część legowiskowa stanowiska dla opasów oczyszczona z obornika
2 Koryto (stół paszowy) oczyszczony z resztek paszy
3 Odważone 5 kg sianokiszonki
4 Zadane 5 kg sianokiszonki
5 Zadane 3 kg mieszanki treściwej
Zadana kreda pastewna – widoczne ślady kredy w korycie (na stole paszowym)
6 Kryterium należy uznać za spełnione również w przypadku, gdy zdający w obecności egzaminatora dodał kredę pastewną do mieszanki
treściwej.
7 Wyłożona lizawka solna
8 Zapewniony dostęp do wody (np. poidło, koryto napełnione wodą)
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Rezultat 3: Zapotrzebowanie na pasze dla jednego opasa w okresie opasu od 450 kg do 500 kg
1 Zapisana wielkość dziennych przyrostów opasów w kg – 1,4
2 Zapisany obliczony przyrost masy ciała w okresie opasania w kg – 50
3 Zapisana obliczona ilość dni żywienia opasa od 450 kg do 500 kg masy ciała przy planowanych przyrostach dziennych – 36
4 Zapisana ilość sianokiszonki z traw potrzebnej na 36 dni opasu w kg – 360
5 Zapisana ilość mieszanki treściwej potrzebnej na 36 dni opasu w kg – 216
6 Zapisana ilość kredy pastewnej potrzebnej na 36 dni opasu w kg – 1,8

Egzaminator …………………………………………………………………………….
imię i nazwisko

..........................................................................
data i czytelny podpis
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