
Zadanie egzaminacyjne         zestaw 2 

Przygotuj do wysiewu składniki mieszanki zbożowej na gleby kompleksu żytniego słabego.  

 

1. Rozpoznaj składniki mieszanki oraz dokonaj ich oceny organoleptycznej. Nazwy rozpoznanych 

gatunków zbóż oraz wyniki oceny wpisz do Tabeli 1 – karta oceny materiału siewnego.  

2. Oznacz czystość 75 g zboża z worka oznaczonego numerem 3. Materiał siewny po oczyszczeniu 

zboża pozostaw na stanowisku. Wyniki wpisz w Tabeli 2 – oznaczona czystość ziarna.  

3. Oblicz ilość poszczególnych zbóż w mieszance potrzebnych do siewu na powierzchni 10 arów 

według podanej normy wysiewu (1 hektar = 100 arów). Wyniki wpisz do Tabeli 3 – Zestawienie 

poszczególnych zbóż w mieszance na powierzchnię 1 ha i 10 arów.  

4. Odważ komponenty mieszanki w oddzielnych pojemnikach (nie mieszaj!). Odważone składniki 

pozostaw na stanowisku.  

 

Zadanie wykonaj na wyznaczonym stanowisku wyposażonym w sprzęt i narzędzia.  

Podczas pracy przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp, ppoż.  

Posprzątaj stanowisko. Uważane narzędzia i sprzęt odłóż na wyznaczone miejsce.  

 

Normy wysiewu zbóż w mieszance (kg/ha). 

Gatunek  Kompleks żytni dobry Kompleks żytni słaby  

Jęczmień 55 50 

Owies 60 65 

Pszenżyto  85 85 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:  

- Karta oceny materiału siewnego – Tabela 1 

- Oznaczona czystość ziarna – Tabela 2 

- Zestawienie poszczególnych zbóż w mieszance na powierzchnię 1 ha i 10 arów – Tabela 3 

oraz  

przebieg ważenia składników mieszanki zbożowej na powierzchnię 10 arów.  

 

Tabela 1. Karta oceny materiału siewnego.  

Numer worka Gatunek zboża Ocena organoleptyczna ziarna * 

1.   Barwa ………………………………. 

Zapach …………………………….. 

2.   Barwa ………………………………. 

Zapach …………………………….. 

3.   Barwa ………………………………. 

Zapach …………………………….. 

*Określenia pomocnicze do oceny ziarna:  

Barwa – naturalna, jaśniejsza od naturalnej, ciemniejsza od naturalnej, plamista 

Zapach – typowy dla ziarna zdrowego, stęchły, nieprzyjemny, spleśniały, mysi, kwaśny, miodowy.  

 

Tabela 2. Oznaczona czystość ziarna. 



Masa pobranej próbki (g)  

Masa zanieczyszczeń (g)  

Czystość zboża (%)  

Miejsce na obliczenia, notatki:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3. Zestawienie poszczególnych zbóż w mieszance na powierzchnię 1 ha i 10 arów.  

Gatunek  Ilość wysiewanych zbóż w 

mieszance na powierzchni 1 

ha (kg)  

Ilość wysiewanych zbóż w 

mieszance na powierzchni 

10 arów (kg) 

Jęczmień    

Owies    

Pszenżyto    

Miejsce na obliczenia, notatki:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


