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1. Czerwone wypełnienie pól pomiędzy ornamentem roślinnym w barokowych parterach ogrodowych było 

uzyskiwane przez stosowanie: 
a) piasku rzecznego  b) mielonej cegły c) grysu marmurowego  d) sadzy  

2. Villae suburbane to ogrody: 
a) publiczne w starożytnej Grecji    b) publiczne w starożytnym Rzymie 
c) prywatne, podmiejskie w starożytnym Rzymie d) prywatne, miejskie w starożytnej Grecji 

3. Ogród przy pałacu Branickich utrzymany jest w stylu: 
a) średniowiecznym  b) renesansowym c) barokowym   d) krajobrazowym 

4. Berso to: 
a) aleja zacieniona od góry zrastającymi się koronami drzew  b) okrągła altana ogrodowa 
c) labirynt ogrodowy                              d) bogato stylizowana pergola 

5. Średniowieczny ogród zamkowy, znajdujący się wewnątrz murów i przeznaczony dla właścicieli zamku i 
osób im najbliższych to: 
a) hortus conclusus  b) wirydarz  c) herbalarius   d) boskiet  

6. W ogrodach starożytnych Chin bramy p’ai luo budowano: 
a) jako wejścia do pałacu   b) łącznik pomiędzy mostem a układem komunikacyjnym 
c) dla zaakcentowania widoku  d) jako symbol księżyca 

7. Najwyższy kwiat w ikebanie symbolizuje: 
a) bogactwo   b) płomień  c) niebo   d) cesarza 

8. Na rysunku przedstawiono kompozycję kwiatową w stylu: 
a) barokowym 
b) secesyjnym 
c) biedermeier  
d) angielskim 

9. Rośliną stosowaną na sezonowe rabaty i kwietniki w pierwszym obsadzeniu jest: 
a) szarłat zwisły Amaranthus caudatus  b) fiołek ogrodowy Viola x wittrockiana 
c) maczek kalifornijski Escholtzia californica d) groszek pachnący Lathyrus odoratus 

10. Jako roślina przyprawowa w pojemnikach może być uprawiana: 
a) malwa różowa Alcea rosea   b) fasola wielokwiatowa Phaseolus coccineus 
c) lebiodka majeranek Origanum majorana  d) sanwitalia rozesłana Sanvitalia procumbens 

11. Gatunkiem stosowanym na rabaty bylinowe jest: 
a) żagwin zwyczajny Aubrieta deltoidea  b) żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica 
c) niecierpek balsamina Impatiens balsamina d) lobelia przylądkowa Lobelia erinus 

12. Rośliną rabatową ozdobną z liści jest: 
a) fiołek rogaty Viola cornuta   b) orlik mieszańcowy Aquilegia×hybrida 
c) rutewka orlikolistna Thalictrum aquilegiifolium d) alternantera powabna Alternanthera ficoidea 

13. Pnączem owijającym się pędami wokół podpory jest: 
a) aktinidia ostrolistna Actinidia arguta  b) winobluszcz trójklapowy Parthenocissus tricuspidata 
c) milin amerykański Campsis radicans  d) winorośl pachnąca Vitis riparia 

14. Do stosowania na żywopłoty formowane można użyć: 
a) buk zwyczajny Fagus sylvatica   b) lilak Meyera Syringa meyeri 
c) irga Dammera Cotoneaster dammeri  d) mahonia pospolita Mahonia aquifolium 

15. Srebrzystoszarym kolorem liści w okresie wegetacji charakteryzuje się: 
a) klon polny Acer campestre ‘Postelense’  b) śliwa wiśniowa Prunus cerasifera ‘Pissardii’ 
c) słonisz Halimodendron halodendron  d) trzmielina Fortune'a Euonymus fortunei ‘Sunspot’ 

16. Dekoracyjne żółte owoce posiada: 
a) trzmielina wielkoowocowa Euonymus latifolius  b) berberys zwyczajny Berberis vulgaris 
c) wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum ‘Alba’ d) jarząb himalajski Sorbus cashmiriana 

17. Klon jawor to: 
a) Acer pseudoplatanus b) Acer platanoides c) Acer campestre  d) Acer tataricum 



18. Intensywnym, przyjemnym zapachem kwiatów odznacza się: 
a) lipa drobnolistna Tilia cordata   b) korkowiec amurski Phellodendron amurense 
c) orzech włoski Juglans regia   d) grujecznik japoński Cercidiphyllum japonicum 

19. Rośliną, której nie można stosować w ogrodach przedszkolnych jest: 
a) jarząb pospolity Sorbus aucuparia   b) kasztanowiec drobnokwiatowy Aesculus parviflora 
c) lipa amerykańska Tilia americana   d) złotokap Waterera Laburnum ×watereri 

20. Gatunkiem tolerującym niewielkie zasolenie gleby jest: 
a) języcznik zwyczajny Phyllitis scolopendrium b) tamaryszek czteropręcikowy Tamarix tetrandra 
c) różanecznik japoński Rhododendron japonicum d) jodła koreańska Abies koreana 

21. Do kruszyw naturalnych organicznych zaliczamy: 
a) piasek   b) korę   c) pumeks  d) popiołoporyt 

22. Struktura, w której kryształy umieszczone są w masie szklistej drobnoziarnistej lub drobnokrystalicznej 
to struktura: 
a) krystaliczna  b) ziarnista  c) porfirowa  d) szklista 

23. Poprzez jednokrotne łamanie materiału skalnego uzyskuje się: 
a) miał, kliniec, tłuczeń    b) piasek łamany, kruszywo granulowane, grysy 
c) mieszanki kruszyw naturalnych   d) pospółkę. 

24. Na zdjęciu przedstawiono: 
a) pręty zbrojeniowe  
b) drut zbrojeniowy 
c) walcówkę okrągła 
d) walcówkę kwadratową 

25. Pasywacja to: 
a) pokrycie warstwą farby    b) pokrycie cienką warstwą metalu odpornego na korozje 
c) pokrycie tlenkiem tego samego metalu  d) pokrycie warstwą tworzyw sztucznych 

26. Do wyrobu pokryć dachowych stosuje się: 
a) bednarkę      b) blachę falistą 
c) blachę aluminiową żeberkową   d) blachę stalową grubą 

27. Do budowy słupów, będących elementami ogrodzenia, najlepiej nadaje się: 
a) cegła dziurawka   b) cegła klinkierowa  c) cegła szamotowa d) cegła budowlana zwykła.  

28. Materiały ceramiczne wykorzystywane na zewnątrz budynku powinny mieć nasiąkliwość: 
a) poniżej 22%  b) powyżej 22% c) równą 0%  d) poniżej 12% 

29. Deszczułka łupana ręcznie z drewna iglastego o długości 60 -80 cm i szerokości 3 - 9 cm to: 
a)  sklejka   b) gont   c) darnica  d) wiór 

30. W elementach konstrukcyjnych budowli wykorzystuje się następujące klasy drewna: 
a) I i II   b) I i IV  c) II i III  d) III i IV 

31. Materiały malarskie nie służą do: 
a) trwałego łączenia materiałów   b) ochrony przed czynnikami zewnętrznymi 
c) wykańczania materiałów budowlanych  d) do dekoracji 

32. Różę okrywową w wyborze A, przygotowaną do sprzedaży w doniczce, należy oznaczyć: 
a) wyb. A, POL, Bb b) wyb. A, OKR, P c) wyb. A, OKR, C d) wyb. A, BOT, P 

33. W celu optycznego zawężenia i podwyższenia przestrzeni należy zastosować rośliny: 
a) wysokie o pokroju kolumnowym   b) wysokie o pokroju płaczącym.  
c) niskie o pokroju rozłożystym   d) niskie o pokroju kulistym. 

34. Element na mapie w skali 1:25 000 ma długość 30 mm. Jego długość w terenie wynosi: 
a) 7,5 km   b) 750m  c) 75m   d) 7,5m 

35. Zieleń towarzysząca obiektom szpitalnym nie spełnia funkcji: 
a) sanitarnej  b) izolacyjnej  c) gospodarczej  d) estetycznej 

36. Standardowa wysokość blatu roboczego ogrodowego grila winna wynosić: 
a) 60cm   b) 100cm  c) 50cm  d) 85cm 

37. Preparaty służące do zwalczania roztoczy będących szkodnikami roślin uprawnych to: 
a) herbicydy  b) molustycydy  c) insektycydy  d) akarycydy 

38.  Zabiegiem uprawowym ograniczającym rozrost mchów na trawniku jest: 
a) ściółkowanie   b) wapnowanie   c) nawożenie azotowe  d) spulchnianie gleby 



39. 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 
 

40. Prawidłowe umiejscowienie liczb wymiarowych występuje na odcinku: 
a) AB 
b) BC 
c) CD 
d) DA 

41. Zakres inwentaryzacji ogólnej zieleni obejmuje: 
a) określenie układu i składu gatunkowego zieleni b) pomiar średnicy koron drzew oraz krzewów 
c) określenie wysokości drzew i krzewów  d) pomiar średnicy pni drzew 

42. Przedstawiony schemat układu terenów zieleni w mieście to układ: 
a) plamowy 
b) pierścieniowy 
c) promienisty 
d) pierścieniowo-klinowy 

43. Barwy widmowe inaczej nazywane są: 
a) ciepłymi   b) zimnymi  c) prostymi  d) achromatycznymi 

44. Rodzaj rysunku pozwalający przedstawić obiekt z trzech stron, sprawiający wrażenie trójwymiaru 
to: 
a) rzuty Monge’a  b) aksonometria c) przekrój  d) perspektywa 

45. Siarczan amonu jest nawozem: 
a)wapniowym  b) magnezowym c) potasowym  d) azotowym 

46. Określenie „krajobraz pierwotny” odnosi się do krajobrazu: 
a) w którym nie nastąpiły rażące zmiany, wynikające z działalności człowieka 
b) nienaruszonego działalnością człowieka, w którym zostały zachowane wszystkie naturalne jego cechy 
c) który jest wynikiem przemyślanej działalności człowieka 
d) który jest wynikiem nieprzemyślanej działalności człowieka, gdzie równowaga biologiczna jest 

naruszona. 
47. Kompozycja zamknięta to taka w której: 

a) dominują elementy nieruchome 
b) dominują elementy wprowadzające ruch do układu 
c) uzyskuje się wrażenie odcięcia od otoczenia przez rozłożenie elementów na obrzeżach 
d) elementy wychodzą poza granice układu 

48. Oświetlenie perspektywiczne polega na: 
a) oświetleniu tła obiektu 
b) stopniowaniu jasności obiektów w różnych odległościach od obserwatora 
c) oświetleniu z boku 
d) oświetleniu z góry 

49. Na projektach technicznych linią ciągłą falistą oznacza się: 
a) urwania rzutów przedmiotów   b) zarysy niewidocznych przedmiotów 
c) obramowanie rysunku    d) instalacje 

50. Ażurowych płyt betonowych używa się do budowy: 
a) chodników miejskich     b) nawierzchni tzw. „zielonych parkingów”  
c) nawierzchni ramp i pochylni dla niepełnosprawnych d) placów zabaw dla dzieci 

51. Typ kwiatostanu przedstawiony na rysunku to: 
a) główka 
b) baldach 
c) grono 
d) koszyczek 

52. Dobra substytucyjne to dobra: 
a) stosowane łącznie    b) wykluczające się w procesie produkcyjnym 
c) stosowane zamiennie    d) na które jest stały popyt 

 



53. Osoba fizyczna, zapewniająca środki finansowe na potrzeby powstania planowanej inwestycji to: 
a) projektant   b) wykonawca  c) kierownik budowy   d) inwestor 

54. Outsourcing to: 
a) procedura sprzedaży firmy   b) konwersja wierzytelności 
c) metoda optymalizacji produkcji   d) zlecanie firmom obcym części działań firmy 

55. Rynek monopolisty: 
a) ma najmniejsze bariery wejścia   b) popyt jest elastyczny 
c) produkt jest unikatowy    d) produkuje po najniższych kosztach 

56. Niedobór na rynku występuje gdy: 
a) popyt < podaży  b) popyt > podaży c) popyt = podaży d) popyt > ceny 

57. Zakaz wywozu lub przywozu określonych towarów to: 
a) embargo  b) cło   c) kontyngent  d) akcyza 

58. Przy zakupie roślin do urządzania ogrodu, aby otrzymać fakturę VAT nie trzeba podawać: 
a) numeru NIP firmy b) nazwy firmy  c) numeru PESEL d) adresu firmy 

59. Celowe obniżanie ceny produktu poniżej kosztów jego wytworzenia to: 
a) lobbing  b) dumping  c) sponsoring   d) merchendising 

60. Koszty zmienne to: 
a) wynagrodzenia pracowników    b) koszty kalkulacji cen produktów 
c) koszty których poziom uzależniony jest od produkcji lub sprzedaży   d) ceny zakupu surowców 
 


