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PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 

OGRODNICTWO 

 

Blok I 

1. Przedstawić istotę i cele zarządzania finansami firmy. 

2. Na czym polega analiza płynności finansowej firmy? 

3. Analiza rentowności przedsiębiorstwa.  

4. Na czym polega analiza i kontrola kształtowania się należności w firmie? 

5. Na czym polega ocena projektów inwestycyjnych i jakie są metody tej oceny? 

6. Wyjaśnij co to jest rachunkowość, jakie pełni funkcje i które podmioty zobowiązane są  

do jej prowadzenia? 

7. Z jakimi kosztami musi liczyć się pracodawca zatrudniając pracownika i jakie są zasady 

rozrachunków pracodawcy z ZUS?. 

8. Przedstaw pojęcie kosztów i scharakteryzuj ich podział. 

9. Czynniki decydujące o lokalizacji przedsiębiorstwa.. 

10. Strategia. 

11. Cykl życia produktu i technologii. 

12. Przedstaw funkcjonowanie rynków hurtowych i giełd towarowych w Polsce. 

13. Analiza SWOT. 

14. Badania marketingowe. 

15. Podatki bezpośrednie i pośrednie.  

16. Funkcje banku centralnego – polityka ekspansywna. 

17. Korzyści skali produkcji. 

18. Przyczyny i znaczenie wzrostu kosztów stałych. 

19. Bilans majątkowy i jego analiza. 

20. Rachunek wyników i jego analiza. 

 

 

Blok II 

1. Wpływ uprawy mechanicznej roli na właściwości fizyczne gleb. 

2. Czynniki sprzyjające strukturze gleb. 

3. Wymagania klimatyczne, które mają istotne znaczenie w produkcji sadowniczej. 

4. Wymagania glebowe jakie należy stosować przy decyzji zakładania sadu czy jagodnika. 

5. Wpływ cięcia i formowania na wzrost i rozwój drzew i krzewów. 

6. Metody walki z chorobami i szkodnikami w sadach. 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres opracowania oraz jego skutki 

prawne. 
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8. Jakie cechy należy uwzględnić projektując nową zabudowę we wsi. 

9. Prace przygotowawcze w realizacji założeń ogrodowych. 

10. Kształtowanie powierzchni terenu i sposoby wykonywania robót ziemnych. 

11. Zabezpieczanie powierzchni skarp przed erozją. 

12. Wymagania stawiane nawierzchniom ogrodowym. 

13. Rodzaje murków ogrodowych i stawiane im wymagania. 

14. Urządzenia i elementy wyposażenia terenów zabaw dla dzieci. 

15. Wymień i opisz kolejne etapy zakładania trawników. 

16. Podaj i opisz zabiegi związane z pielęgnowaniem trawników. 

17. Podaj zasady sadzenia drzew i krzewów. 

18. Opisz kolejne etapy zakładania skalniaka. 

19. Omów rodzaje cięcia drzew i krzewów. 

20. Omów ogólne zasady zakładania żywopłotów. 

21. Jakiego rodzaju obiekty określamy mianem zabytkowych założeń ogrodowych?  

22. Przyczyny zniszczeń zabytkowych założeń ogrodowych. 

23. Czym jest oś kompozycyjna?  

24. Zasady BHP w ochronie roślin. 

25. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na zdrowotność roślin. 

26. Podział i charakterystyka chemicznych środków ochrony roślin. 

27. Budowa i wyposażenie nowoczesnej szklarni produkcyjnej. 

28. Systemy nawadniania roślin pod osłonami i na terenach zieleni. 

29. Materiały budowlane i ich zastosowanie w kształtowaniu terenów zieleni. 

30. Mechanizacja prac pielęgnacyjnych na terenach zieleni. 

31. Co należy uwzględnić przy projektowaniu ogrodu przydomowego? 

32. Podkład geodezyjny – omów jego przydatność dla projektanta ogrodów. 

33. Mała architektura. Funkcja, przykłady.  

34. Gdzie i w jaki sposób powinna być wprowadzona zieleń na terenie miasta? 

35. Wyjaśnij pojęcie „rośliny okrywowe” i podaj przykłady gatunków roślin z tej grupy. 

Omów krótko ich znaczenie dla terenów zieleni. 

36. Drzewo – jakie jego cechy należy wziąć pod uwagę przy projektowaniu, jaką pełni rolę w 

kompozycji roślinnej, w jakich układach może być stosowane? 

37. Na jakie walory dekoracyjne roślin należy zwrócić uwagę w trakcie projektowania, aby 

ogród był atrakcyjny przez cały rok? 

38. Jaki jest i może być wpływ uzbrojenia terenu na gleby i roślinność miejską? 

39. Produkcja i spożycie warzyw w Polsce i na świecie. Udział Polski w produkcji warzyw w 

Europie. 

40. Omów metody uprawy warzyw, podaj przykłady. 


