
XLVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 

eliminacje szkolne – 2022 

Blok: Architektura krajobrazu 

 

 

1. Rekonstrukcja ma na celu: 

a) uczynienia widocznym zabytku   b) wyposażenie zabytku w nowoczesne instalacje 

c) utrzymywanie zabytku w dobrym stanie  d) przywracanie brakującej części zabytku 

2. Elementami systemu komunikacyjnego ogrodu są: 

a) schody ogrodowe, tarasy, skarpy   b) ścieżki, murki oporowe, pergole 

c) nasypy, trejaże, pochylnie   d) schody ogrodowe, ścieżki, mostki 

3. Trejaż to: 

a) schody ogrodowe, 

b) system połączonych ramp i schodów 

c) zacienione przejście pod dwoma rzędami słupów podtrzymująca konstrukcję przeznaczoną do rozpinania 

pnączy 

d) ażurowa konstrukcja służąca do rozpinania pnączy i tworząca ścianę dla wnętrza ogrodowego 

4. W starożytnych Egipcie czcią obdarzano: 

a) bluszcz   b) jabłoń  c) kosaćca  d) lotos 

5. Ogrody Boboli we Florencji to ogrody: 

a) barokowe  b) krajobrazowe c) modernistyczne d) renesansowe 

6. Właścicielką i współtwórczynią ogrodu Powązki w Warszawie była: 

a) Izabela z Flemmingów Czartoryska  b) Aleksandra z Czartoryskich Ogińska 

c) Helena z Przezdzieckich Radziwiłłowa  d) Izabela z Czartoryskich Lubomirska 

7. Teren w ogrodzie gdzie gromadzono fragmenty rzeźb, posągów lub budynków pochodzących z 

odległych epok to: 

a) panteon   b) woliera  c) lapidarium  d) krużganek 

8. Dolna część nawierzchni przenosząca naprężenia na podłoże to: 

a) podbudowa zasadnicza    b) warstwa wiążąca    

c) warstwa ścieralna    d) podbudowa pomocnicza 

9. Do gruntów wysadzinowych zaliczamy: 

a) żwiry   b) piaski   c) pyły lessowe  d) pospółki  

10. Pergola to: 

a) schody ogrodowe, 

b) system połączonych ramp i schodów 

c) zacienione przejście pod dwoma rzędami słupów podtrzymujących konstrukcję przeznaczoną do rozpinania 

pnączy 

d) ażurowa konstrukcja służąca do rozpinania pnączy i tworząca ścianę dla wnętrza ogrodowego 

11. Preparaty służące do zwalczania owadów będących szkodnikami roślin uprawnych to: 

a) herbicydy  b) molustycydy  c) insektycydy  d) akarycydy 

12. Zwinięte i sprzędzione młode liście róż są objawami obecności: 

a) przędziorka chmielowca  b) obnażaczy  c) żebernic   d) zwojkówek 

13. Rozwojowi mączniaka rzekomego na roślinach sprzyjają stanowiska: 

a) wilgotne i ciepłe z dużymi wahaniami temperatury   b) suche i chłodne 

c) wilgotne i chłodne   d) suche i ciepłe z niewielkimi wahaniami temperatury 

14. Czerwoną korę posiada: 

a) brzoza brodawkowata ‘Youngi’ (Betula verrucosa ‘Youngi’) 

b) leszczyna pospolita ‘Contorta’ (Corrylus avellana ‘Contorta’) 

c) oliwnik wąskolistny (Eleagnus angustifolia) 

d) dereń biały ‘Sibirica’ (Cornus alba ‘Sibirica’) 

15. Klon jawor to: 

a) Acer pseudoplatanus b) Acer platanoides c) Acer campestre d) Acer tataricum 



16. Zawciąg nadmorski (Armeria maritima), dębuk ośmiopłatkowy (Dryas octopetala), goryczka 

siedmiodzielna (Gentiana septemfida), płomyk szydlasty (Phlox subulata) mogą być stosowane: 

a) w ogrodzie skalnym     b) jako uzupełnienie runa parkowego 

c) w strefie bagiennej zbiornika wodnego  d) pod koronami starych drzew 

17. Która z wymienionych roślin nie jest rośliną wieloletnią traktowaną zwykle jako chwast: 

a) perz zwyczajny (Agropyron repens)  b) pokrzywa zwyczajna (Uritica dioica) 

c) komosa biała (Chenopodium album)  d) mniszek lekarski (Taraxacum officinalis) 

18. Przebarwienie jesienne w kolorze żółtym jest charakterystyczne dla: 

a) klonu tatarskiego (Acer ginnala)   b)dębu czerwonego (Quercus rubra) 

c) klonu polnego (Acer campestre)  d) winobluszcza trójklapowego (Parthenocisus tricuspidata) 

19. Roślinami o owocach jadalnych są: 

a) wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), jałowiec zwyczajny (Juniperus communis), orzesznik 

pięciolistkowy (Carya ovata) 

b) berberys zwyczajny (Berberis vulgaris), głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna), morwa biała (Morus alba) 

c) buk zwyczajny (Fagus silvatica), orzech włoski (Juglans regia), dębik ośmiopłatkowy (Dryas octopetala) 

d) sosna pinia (Pinus pinea), złotokap zwyczajny (Laburnum anagyroides),  jabłoń dzika (Malus sylvestris) 

20. Do roślin dobrze nadających się na żywopłoty formowane formowanie należą: 

a) grab zwyczajny (Carpinus betulus), brzoza omszona (Betula pubescens), cis pospolity (Taxus baccata) 

b) modrzew europejski (Larix decidua), choina kanadyjska (Tsuga canadensis), klon polny (Acer campestre) 

c) buk zwyczajny (Fagus silvatica), ligustr pospolity (Ligustrum vulgare), złotokap zwyczajny (Laburnum 

anagyroides) 

d) oczar japoński (Hamamelis japonica), orzech czarny (Juglans nigra), barwinek zwyczajny (Vinca minor) 

21. Roślinami okrywowymi są: 

a) czosnek olbrzymi (Allium giganteum), kosaciec żółty (Iris pseudacorus), łubin ogrodowy (Lupinus hybridus) 

b) dereń kanadyjski (Cornus canadensis), runianka japońska (Pachysandra terminalis), dąbrówka rozłogowa (Ajuga 

reptans) 

c) karmnik ościsty (Sagina subulata), stokrotka pospolita (Bellis perennis), szachownica kostkowata (Fritillaria 

meleagris) 

d) liliowiec ogrodowy (Hemerocalis hybrida), konwalia majowa (Convallaria majalis), narecznica samcza 

(Dryopteris filix-mas) 

22. Kalmia wielkolistna (Kalmia latifolia) należy do roślin: 

a) jednorocznych  b) owocowych  c) zielnych  d) wrzosowatych 

23. Na zdjęciach widnieje:   

 

a) ciemiernik biały (Helleborus niger) 

b) kosaciec syberyjski (Iris sybirica) 

c) konwalia majowa (Convalaria mayalis) 

d) sasanka zwyczajna (Pulsatilla vulgaris) 

 

24. Szeroka aleja o charakterze spacerowym zlokalizowana na terenach zurbanizowanych to: 

a) ścieżka rowerowa   b) ścieżka dydaktyczna  c) planty   d) promenada 

25. Barwy dopełniające to barwy: 

a) leżące naprzeciw siebie na kole barw    b) leżące obok siebie na kole barw  

c) powstałe przez zmieszanie kolorów podstawowych  d) powstające przez zmieszanie barw wtórnych z podstawowymi 

26. Cmentarze należą do kategorii: 

a) terenów zieleni towarzyszącej   b) terenów zieleni otwartej 

c) terenów zieleni specjalnego przeznaczenia  d) terenów zieleni wypoczynkowo – wycieczkowych 

27. Gabiony to: 

a) metalowe kosze wypełnione kamieniami  b) urządzenia do pielęgnacji trawnika 

c) specjalistyczne grabie    d) podstawa teodolitu 

28. Skala 1:500 oznacza że obiekt o rzeczywistej długości: 

a) 1 m ma na rysunku 1cm    b) 10m ma na rysunku 2cm  

c) 10m ma na rysunku 1cm     d) został zmniejszony 50-cio krotnie 

 



29. Do pierwszego koszenia po wysiewie na trawniki dywanowe najbardziej przydatne są: 

a) kosiarki listwowe  b) kosiarki rotorowe c) kosiarki wrzecionowe       d) kosy mechaniczne 

30. Trawą, która w polskich warunkach może zimą przemarzać jest: 

a) trawa pampasowa (Cortaderia selloana)  b) śmiałek darniowy (Deschampsia caespitosa) 

c) kostrzewa sina (Festuca glauca)   d) życica trwała (Lolium perenne) 

31. Bryłę na rysunku przedstawiono w ujęciu:  

a) izometrycznym 

b) dimetrii ukośnej 

c) dimetrii prostokątnej 

d) perspektywicznym 

32. Zdolność materiału do wchłaniania wody to: 

a) wilgotność b) higroskopijność  c) nasiąkliwość  d) kapilarność 

33. Skałą magmową wylewną jest: 

a) granit  b) wapień   c) piaskowiec  d) bazalt 

34. Najwyższą wartość współczynnika przewodzenia ciepła ma: 

a) metal  b) kamień   c) ceramika  d) drewno 

35. Przedstawiony schemat układu terenów zieleni w mieście to układ: 

a) kombinowany 

b) pierścieniowy 

c) promienisty 

d) plamowy 

 

36. Trawnik zbliżony składem gatunkowym do naturalnie występujących muraw to: 

a) łąka kwietna  b)murawa sportowa  c) trawnik rekreacyjny d) trawnik dywanowy 

37. Najtańszym sposobem zakładania trawnika jest: 

a) hydroobsiew b) siew ręczny nasion  c)rozkładanie biomaty d) rozwijanie gotowej darni 

38. Piaskownica powinna mieć głębokość: 

a) 10-30cm  b) 40-60cm   c) 70-80cm  d) 90-100cm 

39. Do zabiegów pielęgnacyjnych stosowanych na rabatach bylinowych w pierwszym roku po posadzeniu nie zalicza 

się: 

a) ściółkowania  b) nawożenia    c) podlewania   d)odchwaszczania 

40. Przewaga linii pionowych w kompozycji 

a) zwęża i podwyższa optycznie wnętrze  b) poszerza i obniża optycznie wnętrze 

c) skraca optycznie wnętrze   d) całkowicie zwiększa optycznie wnętrze 

41. Symbol, który może znajdować się na materiałach budowlanych, przedstawiony poniżej to: 

a) znak oznaczający materł łatwopalny 

b) znak zgodności z przepisami Unii Europejskiej 

c) oznaczenie mrozoodporności 

d) oznaczenie wodoodporności 

42. Siarczan amonu jest nawozem: 

a) azotowym b) fosforowym    c) magnezowym d) potasowym 

43. Pierwszym etapem tworzenia projektu wykonawczego terenu zieleni jest: 

a) sporządzenie wstępnej koncepcji 

b) prezentacja własnej koncepcji inwestorowi 

c) poznanie życzeń i oczekiwań inwestora oraz sporządzenie inwentaryzacji terenu 

d) sporządzenie projektu nasadzeń roślinnych 

44. Faszyna służy do zabezpieczania: 

a) ubytków powierzchniowych drewna  b) ubytków wgłębnych drewna  

c) korzeni      d) skarp 

45. Rysunek służący do określenia obiektu w odniesieniu do jego miejsca w krajobrazie to: 

a) rysunek schematyczny    b) rysunek orientacyjny 

c) przekrój pionowy     d) rysunek szczegółowy 

46. Kąt dobrego widzenia dla oka ludzkiego wynosi: 

a) 30°  b) 60°    c) 90°   d) 120° 



47. Poniższe oznaczenia graficzne oznaczają kolejno drzewa: 

       
a) liściaste istniejące, iglaste do przesadzenia, liściaste projektowane 

b) liściaste projektowane, iglaste istniejące, liściaste do usunięcia 

c) liściaste do usunięcia, iglaste projektowane, liściaste istniejące 

d) liściaste projektowane, iglaste istniejące, liściaste do przesadzenia 

48. Określenie proporcji rysunku za pomocą przedmiotów to: 

a) wizowanie b) wizualizacja   c) szkic krajobrazowy d) szkic pejzażowy 

49. Do efektów plastycznych wywołanych oświetleniem przedmiotów należy: 

a) tekstura rysowanych przedmiotów   b) walor uwypuklający rolę światła i cienia 

c) efekt głębi rysunku  d) efekty świetlne na powierzchni bryły (np. refleksy) i w jej otoczeniu 

50. Szczegółowy rysunek odręczny będący rodzajem analizy przedstawionego obiektu to: 

a) szkic perspektywiczny  b) studium rysunkowe       c) kolaż d) instalacja 

51. Wskaż prawidłowy schemat zależności pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego: 

a) projektant → inwestor → generalny wykonawca → kierownik budowy 

b) inwestor → projektant → kierownik budowy →  generalny wykonawca 

c) inwestor → projektant → generalny wykonawca → kierownik budowy 

d) inwestor → generalny wykonawca →  projektant → kierownik budowy 

52. Wnętrze, którego ilość otwarć waha się między 30% a 60% nazywamy wnętrzem: 

a) subiektywnym  b) zamkniętym  c) obiektywnym  d) konkretnym 

53. Wskaż ustawienie ławek, które sprzyja rozmowom i nawiązywaniu kontaktów: 

 

54. Do największych powierzchniowo form ochrony krajobrazu należą: 

a) park krajobrazowy b) użytek ekologiczny    c) park narodowy d) rezerwat przyrody 

55. Kolekcja drzew i krzewów utrzymywana w celu naukowo-badawczym to: 

a) ogród botaniczny b) alpinarium  c) rozarium  d) arboretum 

56. Warstwa materiału organicznego wykorzystywanego do ściółkowania wokół  posadzonego drzewa 

powinna wynosić: 

a) 2-3cm   b) 3-4cm  c) 5-7cm   d) 8-9cm 

57. Dla urządzeń zabawowych o wysokości poniżej 1,5 metra minimalna strefa upadku wokół zabawki 

wynosi: 

a) 1,5 m   b) 0,7 m  c) 2,0 m  d) 3,0 m 

58. Zgodnie ze wzorem 2h+b = 62 cm wysokość podstopnicy (h) przy długości stopnicy (b) równej 40cm 

wynosi: 

a) 22 cm   b) 40 cm  c) 11 cm  d) 6 cm 

59. Topola włoska (Populus nigra ‘Italica’) i  wierzba płacząca (Salix alba ‘Tristis’) tworzą zestawienie form: 

a) podobnych  b) mieszanych  c) stożkowatych d) kontrastowych 

60. Hydrofity to rośliny: 

a) stanowisk wilgotnych    b) stanowisk suchych    

c) rośliny wodne     d) rosnące na stanowiskach zasolonych 

 


