
Materiały dla uczniów do samodzielnej pracy w dniach 16-25.03.2020r. (opracowała J. 
Kulesza)

Klasa 1MA , 1IA - urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu

Wykonać w domu i przesłać prezentację multimedialną na temat: „Cięcie drzew i krzewów 
ozdobnych” a w tym: rodzaje cięć, terminy cięcia + ewentualne przykłady roślin, technika 
cięcia, zabezpieczanie ran i uszkodzeń - termin do 25.03 w razie pytań proszę pisać na 
maila szkolnego

Klasa 1MA – opracowywanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu

Kwiaty w ogrodzie i ich kolorystyka ( zastosowanie koła barw w praktyce)- krótki referat wraz 
z fotografiami przesłać na maila.

Blok - pismo techniczne (foto na maila) – a oryginał proszę donieść jak wrócimy do szkoły.

Klasa 1MA - dobieranie roślin do urządzania obiektów architektury krajobrazu 

Dokończyć i dosłać prezentację multimedialną - Gleba (cały dział) – na maila szkolnego. 

Co to jest odkrywka glebowa? Jak ją wykonać? Jakimi narzędziami? Co nam pokazuje? 
Jaką glebę posiadasz w swoim ogrodzie/działce/parku ? – jeśli to możliwe, przeprowadź 
doświadczenie w terenie i prześlij próbki pozyskanej gleby na zdjęciu wraz z opisem (gleba 
może być w słoiczku itp.). – referat Word lub prezentacja na maila szkolnego. 

Klasa 2 IA - mała architektura ogrodowa 

Projekt murku wolnostojącego i ścianki oporowej (wraz z widokami) +wymiarowanie i 
legenda --- niezbędne będą przybory do kreślenia! (proszę o podesłanie projektu 
wykonanego na papierze milimetrowym na foto)

Dokończyć i dosłać prezentację multimedialną – „Murki i ścianki ogrodowe, zastosowanie w 
terenach zieleni” + autorskie zdjęcia murków, ścianek pozyskane podczas spaceru. (pracę 
wysyłamy na maila szkolnego)

Klasa 2 IA - elementy roślinne w architekturze krajobrazu

Każda z WAS otrzymała indywidualny temat do opracowania (proszę zajrzeć do Dziennika 
Librus – oceny z przedmiotu Elementy…. Kategoria zadanie domowe). Opracowanie 
przesłać na maila szkolnego a prezentację ustną zrobimy po powrocie do szkoły.

Klasa 2 IA - uprawa i rozmnażanie roślin ozdobnych

Choroby i szkodniki roślin – ciekawe autorskie lub pozyskane z innych źródeł (podręcznik, 
Internet, literatura ogrodnicza, mogą być również rośliny doniczkowe) zdjęcia uszkodzonych 
części roślin wraz z opisem i proponowanymi metodami zwalczania.  Proszę opracowanie 
przesłać na maila.



Klasa 3IM1 -  tworzenie dokumentacji projektowo-technicznej - pracownia    

Do wykonania zadanie praktyczne III - R.21 (otrzymaliście w środę 11.03) - opis prac 
związanych z zakładaniem trawnika z rolki, dobór gatunków i ilości roślin na cztery donice + 
rzut i widok, zabezpieczenie drzewa przy obniżaniu poziomu gruntu, kosztorys założenia 
trawnika.

Proszę podesłać w formie skanów (zdjęć) na maila w ramach rozliczenia otrzymacie 
informację zwrotną z prawidłowym wynikiem z zadania kosztorysowego.

Klasa 3IM1 - dokumentacja projektowo – techniczna  

Zabezpieczanie drzew podczas prac budowlanych i remontowych (tekst źródłowy 
otrzymaliście ode mnie w środę 11.03) – proszę odpowiedzieć na znajdujące się z tyłu 
pytania kontrolne i przesłać odpowiedzi na maila. Jeśli komuś uda się wykonać zdjęcie 
autorskie właśnie takiej roślinności wraz z opisem zapraszam do podesłania w ramach 
dodatkowej oceny z tego przedmiotu.

Klasa 3IM1 - historia architektury krajobrazu   

Symbolika roślin w epoce Średniowiecza – praca własna, proszę podesłać na maila.

W razie pytań, proszę pisać na Librus-a. Wszystkie w/w pozycje zostały przyporządkowane 
poszczególnym klasom w terminarzu wraz z obowiązującymi datami (Librus). 

J. Kulesza


