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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE O ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie górnik eksploatacji otworowej wyodrębniono dwie kwalifikacje:
Symbol kwalifikacji
GIW.01

Nazwa kwalifikacji
Eksploatacja otworowa złóż

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji otworowej powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż:
1) obsługiwania odwiertów do eksploatacji kopalin oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji
i składowania odpadów;
2) prowadzenia procesów przygotowania kopalin do transportu;
3) magazynowania i transportu kopalin;
4) obróbki i rekonstrukcji odwiertów eksploatacyjnych oraz prowadzenia procesów intensyfikacji wydobycia;

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie górnik eksploatacji otworowej może być realizowane w szkole
ponadpodstawowej o trzyletnim okresie nauczania, w której kształcenie jest prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej
lub zaocznej oraz począwszy od 1 września 2020r. w formie kształcenia ustawicznego na kwalifikacyjnych kursach
zawodowych.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja GIW.01. Eksploatacja otworowa złóż
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 GIW.01.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) omawia prawa i obowiązki pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy

Przykładowe zadanie 1.
Do podstawowych obowiązków pracownika w zakresie bhp w zakładzie pracy należy
A.
B.
C.
D.

ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów bhp.
zapewnienie środków do udzielania pierwszej pomocy.
dbałość o należyty stan maszyn, urządzeń i narzędzi.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje zagrożenia występujące w otworowych
zakładach górniczych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) określa klasy niebezpieczeństwa pożarowego
magazynowanych kopalin

Przykładowe zadanie 2.
Do której klasy niebezpieczeństwa pożarowego zalicza się ropę naftową o temperaturze zapłonu 24ºC?
A.
B.
C.
D.

Do I klasy.
Do II klasy.
Do III klasy.
Do IV klasy.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.2 GIW.01.2 Podstawy górnictwa otworowego
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.2. Podstawy górnictwa otworowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) rozróżnia rodzaje połączeń mechanicznych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje rodzaj połączenia na podstawie dokumentacji
technicznej

Przykładowe zadanie 3.
Na rysunku przedstawiono połączenie mechaniczne
A.
B.
C.
D.

sworzniowe.
kołkowe.
śrubowe.
nitowe.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.2. Podstawy górnictwa otworowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
16) rozpoznaje minerały i skały

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje skał i minerałów

Przykładowe zadanie 4.
Skałami pochodzenia osadowego są
A.
B.
C.
D.

piaskowce i wapienie.
wapienie i granity.
margle i bazalty.
sjenity i gnejsy.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.3 GIW.01.3 Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz
bezzbiornikowego magazynowania substancji i składowania odpadów
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.3. Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje metody wydobywania kopalin otworami
wiertniczymi oraz zatłaczania w ramach bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów

Uczeń (zdający):
4) określa cechy charakterystyczne poszczególnych metod
eksploatacji kopalin

Przykładowe zadanie 5.
Wydobywanie soli kamiennej z wysadów solnych z wykorzystaniem metody otworowej polega na
A.
B.
C.
D.

ługowaniu soli z użyciem wody o temperaturze około 100ºC.
zwiercaniu soli świdrami gryzowymi lub skrawającymi.
wytapianiu soli wodą o temperaturze około 165ºC.
ługowaniu soli wodą o temperaturze otoczenia.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.3. Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje budowę głowic odwiertów
eksploatacyjnych

Uczeń (zdający):
1) opisuje budowę głowic odwiertów eksploatujących kopaliny
metodami otworowymi

Przykładowe zadanie 6.
Które zasuwy głowicy odwiertu gazowego są zasuwami roboczymi?
A.
B.
C.
D.

Zasuwy nr 1 i nr 2
Zasuwy nr 2 i nr 7
Zasuwy nr 3 i nr 6
Zasuwy nr 4 i nr 5

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.3. Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) omawia zasady obsługi urządzeń służących do
2) rozróżnia rodzaje żerdziowych pomp wgłębnych
bezpośredniej eksploatacji kopalin metodą otworową
Przykładowe zadanie 7.
Według normy API pompa o oznaczeniu 20-125-RHTC-16-4-4 jest
A.
B.
C.
D.

żerdziową pompą wgłębną wpuszczaną.
głębinową wirową pompą odśrodkową.
żerdziową pompą wgłębną rurową.
głębinową pompą rotacyjną

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.3. Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) charakteryzuje substancje chemiczne stosowane podczas 1) wymienia grupy substancji chemicznych stosowanych
eksploatacji otworowej
podczas eksploatacji otworowej
Przykładowe zadanie 8.
Stosowany podczas eksploatacji gazu ziemnego metanol jest
A.
B.
C.
D.

wodorotlenkiem.
alkoholem.
kwasem.
estrem.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.3. Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) charakteryzuje przyrządy kontrolno-pomiarowe

Uczeń (zdający):
3) odczytuje wskazania przyrządów kontrolno- pomiarowych

Przykładowe zadanie 9.
Manometr przedstawiony na rysunku wskazuje wartość ciśnienia równą
A.
B.
C.
D.

0,06 MPa
0,07 MPa
0,09 MPa
0,17 MPa

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.3. Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

10) charakteryzuje i przygotowuje procesy wykonywania
obróbki odwiertów eksploatacyjnych

Uczeń (zdający):

6) dobiera i przygotowuje narzędzia do wykonywania obróbki
odwiertów

Przykładowe zadanie 10.
Którą czynność przestawioną w filmie wykonuje pracownik?

A.
B.
C.
D.

Montuje zacisk zabezpieczający w elewatorze do żerdzi pompowych.
Wymienia wkładki w elewatorze do żerdzi pompowych.
Wymienia wkładki w elewatorze do rur wydobywczych.
Wymienia gniazdo w kluczu fajkowym.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.3. Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
12) charakteryzuje zasady wykonywania zabiegów
intensyfikacji wydobycia kopalin metodą otworową

Uczeń (zdający):
4) objaśnia zasady i przebieg procesu kwasowania odwiertów

Przykładowe zadanie 11.
Do zabiegu kwasowania odwiertu eksploatacyjnego stosuje się kwas
A.
B.
C.
D.

węglowy.
azotowy.
siarkowy.
solny.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.3. Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
14) charakteryzuje sposób wykonywania pomiarów
wgłębnych w odwiertach

Uczeń (zdający):
4) rozróżnia urządzenia do prowadzenia pomiarów wgłębnych

Przykładowe zadanie 12.
W celu wykonania pomiaru ciśnienia dennego w samoczynnym odwiercie eksploatacyjnym ropy naftowej, należy zastosować
A.
B.
C.
D.

perforator bezpociskowy.
dynamograf pompowy.
manometr różnicowy.
śluzę pomiarową.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.4 GIW.01.4 Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowania
kopalin do transportu
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.4. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowania kopalin do transportu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje zanieczyszczenia kopalin
wydobywanych metodami otworowymi

Uczeń (zdający):
3) określa właściwości zanieczyszczeń kopalin

Przykładowe zadanie 13.
Siarkowodór obecny w eksploatowanym gazie ziemnym
A.
B.
C.
D.

powoduje znaczne obniżenie wartości opałowej gazu ziemnego.
zwiększa intensywność korozji elementów metalowych.
obniża intensywność korozji elementów metalowych.
odpowiada za powstawanie hydratów w gazociągu..

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.4. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowania kopalin do transportu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje metody usuwania zanieczyszczeń z
kopalin wydobywanych metodami otworowymi oraz
płynów zatłaczanych do odwiertów

Uczeń (zdający):
4) wymienia metody odazotowania gazu ziemnego

Przykładowe zadanie 14.
Usuwanie azotu z eksploatowanego gazu ziemnego odbywa się
A.
B.
C.
D.

w instalacjach opartych na procesach kriogenicznych.
przy zastosowaniu separacji wysokotemperaturowej.
w procesie stabilizacji termicznej.
metodą absorpcyjną.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.4. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowania kopalin do
transportu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje metody usuwania zanieczyszczeń
z kopalin wydobywanych metodami otworowymi oraz
płynów zatłaczanych do odwiertów

Uczeń (zdający):
8) rozróżnia materiały i substancje chemiczne stosowane
podczas oczyszczania ropy naftowej i gazu ziemnego

Przykładowe zadanie 15.
Do osuszania gazu ziemnego metodą absorpcyjną stosuje się
A.
B.
C.
D.

monoetanoloaminę.
sita molekularne.
węgiel aktywny.
glikol.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.4. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w procesach przygotowania kopalin do
transportu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje elementy na schematach
technologicznych instalacji oczyszczania kopalin

Uczeń (zdający):
2) wymienia elementy występujące na schematach
technologicznych instalacji

Przykładowe zadanie 16.
Na schemacie instalacji do absorpcyjnego odsiarczania gazu ziemnego cyfrą 1 oznaczono

A.
B.
C.
D.

adsorber jednowarstwowy.
kolumnę desorpcyjną.
kolumnę absorpcyjną.
wymiennik ciepła.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.5 GIW.01.5 Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń
do transportu kopalin
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.5. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje parametry i wymagania techniczne
zbiorników magazynowych

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje zbiorników magazynowych

Przykładowe zadanie 17.
Który rodzaj zbiornika do magazynowania wody złożowej przedstawiono na rysunku?

A.
B.
C.
D.

Cylindryczny z dennicami wypukłymi.
Walczakowy z dennicami wklęsłymi.
Skrzyniowy z dennicami wypukłymi.
Cylindryczny z dennicami płaskimi.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.5. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje parametry i wymagania techniczne
zbiorników magazynowych

Uczeń (zdający):
5) określa zasady lokalizacji zbiorników magazynowych oraz
sposoby ich oznakowania

Przykładowe zadanie 18
Oznakowanie zbiornika magazynowego ropy naftowej powinno zawierać
A.
B.
C.
D.

rodzaj i skład chemiczny magazynowanej ropy naftowej.
najmniejszą dopuszczalną ilość magazynowania ropy
klasę niebezpieczeństwa pożarowego cieczy.
temperaturę zapłonu ropy naftowej.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.5. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje metody pomiaru ilości kopalin w
zbiornikach magazynowych

Uczeń (zdający):
3) wymienia sprzęt do pomiaru ilości kopalin w zbiornikach
magazynowych

Przykładowe zadanie 19.
W filmie pracownik dokonuje pomiaru ilości ropy naftowej w zbiorniku z wykorzystaniem

A.
B.
C.
D.

stalowego wskaźnika poziomu płynu.
stalowej listwy (łaty) pomiarowej.
metalowego dalmierza.
żerdzi pomiarowej.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.5. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) przygotowuje dzienne raporty produkcyjne dla kopalin
wydobywanych metodami otworowymi oraz płynów
zatłaczanych do odwiertów

Uczeń (zdający):
3) wypełnia dzienne raporty produkcyjne z ilości wydobytych
kopalin

Przykładowe zadanie 20.
Do 25 marca włącznie wydobycie gazu ziemnego z odwiertu R–7 wyniosło 257,6 tys. m3, a z odwiertu R–12 wyniosło 216,3
tys. m3. Wielkość wydobycia gazu 26 marca zapisano w kolumnie 5 raportu. Dla tych odwiertów w kolumnie 6 raportu należy
wpisać odpowiednio
A.
B.
C.
D.

270,2; 228,2.
244,2; 243,5.
228,2; 270,2.
228,9; 269,5.

Odpowiedź prawidłowa: A

Lp.

Nazwa
i nr
odwiertu

1
1
2
3

2
R–3
R–7
R−12
Razem
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Raport wydobycia z dnia 26 marca …
Ropy [kg]
Gazu [tys. m3]
Wody [kg]
dziś
od 1-go dziś od 1-go dziś od 1-go
3
4
5
6
7
8
12,2
231,6
12,6
11,9

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.5. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje zasady obsługi pomp wirowych i
wyporowych do tłoczenia kopalin

Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje typy pomp wirowych i wyporowych

Przykładowe zadanie 21.
Do pomp wyporowych zalicza się pompy
A.
B.
C.
D.

strumieniowe.
odśrodkowe.
śmigłowe.
tłokowe.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.5. Obsługiwanie zbiorników magazynowych oraz maszyn i urządzeń do transportu kopalin
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
10) charakteryzuje zasady obsługi rurociągów do transportu
kopalin

Uczeń (zdający):
2) klasyfikuje rurociągi stosowane w Polsce i na świecie do
transportu kopalin

Przykładowe zadanie 22.
Gazociąg, w którym ciśnienie transportowanego gazu ziemnego wynosi powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie, jest
gazociągiem
A.
B.
C.
D.

niskiego ciśnienia.
średniego ciśnienia.
podwyższonego średniego ciśnienia.
wysokiego ciśnienia.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.6 GIW.01.6 Język obcy
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.6 Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych),
umożliwiającym realizację czynności zawodowych w
zakresie materiałów związanych:
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy

Przykładowe zadanie 23.
Który czasownik należy zastosować w pytaniu „…you help me repair this tubing pump?”
A.
B.
C.
D.

Do
Can
Has
Have

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.6 Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego
nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w
języku obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym
realizację zadań zawodowych :
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje
obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową)

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu
wypowiedzi lub tekstu

Przykładowe zadanie 24.
Pump off controls have been applied to a broad range of beam pumped wells, shallow wells and deep wells.
Powyższa informacja przekazana w języku angielskim dotyczy
A.
B.
C.
D.

sterowania eksploatacją odwiertów.
głębokości odwiertów.
rodzaju odwiertów.
typu odwiertów.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.7 GIW.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
7) określa skutki stresu

Uczeń (zdający):

Przykładowe zadanie 25.
Zauważalne zmiany w zachowaniu człowieka, które obejmują m.in. roztargnienie, bezsenność, nieostrożną jazdę
samochodem mogą być wynikiem
A.
B.
C.
D.

systematycznego aktywnego słuchania.
zachowań asertywnych.
empatii.
stresu.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne

Przykładowe zadanie 26.
W komunikacji interpersonalnej sygnałem (komunikatem) niewerbalnym jest
A.
B.
C.
D.

określona liczba wypowiedzianych słów.
wyraz twarzy rozmówcy.
głośna muzyka.
język migowy.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.2 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji GIW.01 Eksploatacja otworowa złóż jest przeprowadzana według
modelu W i trwa 120 minut.
Przykład zadania
Wydobywanie ropy naftowej z odwiertu eksploatacyjnego o głębokości 755 m odbywa się za pomocą pompy wgłębnej
rurowej, zapuszczonej na rurach wydobywczych o średnicy 2⅜”. Napęd na tłok pompy przekazywany jest z żurawia
pompowego za pomocą przewodu pompowego o długości 685,8 m (bez laski pompowej). Przewód pompowy składa
się z żerdzi pompowych, takich jak żerdź przygotowana na stanowisku egzaminacyjnym.
Określ sposób wyważenia żurawia pompowego oraz podaj jego elementy budowy (Rysunek 1.). Uzupełnij Kartę
charakterystyki żurawia pompowego.
Dokonaj pomiaru parametrów żerdzi pompowej znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym, wykorzystując
oznaczenia zawarte na rysunku 2 – Schemat zakończenia żerdzi pompowej. Wyniki wpisz w tabeli – Charakterystyka
i parametry żerdzi pompowej.
Dobierz i przygotuj narzędzia, spośród zgromadzonych obok stanowiska egzaminacyjnego, wymagane do wyciągania
i rozkręcania przewodu pompowego oraz zgromadź je na stanowisku egzaminacyjnym.
Dokręć ręcznie złączkę do żerdzi pompowej. W zestawie tym dokonaj pomiaru długości (żerdź + złączka), którego
wynik umożliwi następnie obliczenie ilości żerdzi (ze złączkami), które wchodzą w skład przewodu pompowego
o wymaganej długości.
Oblicz ciężar przewodu pompowego (w obliczeniach pomiń ciężar tłoka pompy oraz wyporność przewodu) i na tej
podstawie dobierz odpowiednią windę do wyciągania tego przewodu pompowego. Uzupełnij Kartę doboru urządzenia
wyciągowego.
Do wykonania obliczeń i przy doborze windy wykorzystaj: Dane techniczne żerdzi pompowych (tabela 1) oraz
Charakterystyka wind wyciągowych (tabela 2).
Zadanie wykonaj na stanowisku pracy wyposażonym w narzędzia, przyrządy pomiarowe oraz środki ochrony osobistej.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i p.poż. oraz ochrony środowiska.
Wykonując pomiary długości żerdzi pompowej oraz żerdzi ze złączką poproś asystenta technicznego o przytrzymanie
stalowej taśmy zwijanej (miary) w punkcie jej zaczepienia.
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Rysunek 1. Schemat żurawia pompowego

Rysunek 2. Schemat zakończenia żerdzi pompowej

Tabela 1. Dane techniczne żerdzi pompowych
Średnica żerdzi

Powierzchnia
przekroju

Masa 1 m żerdzi
ze złączką

Objętość
1 mb żerdzi

cal

Mm

cm2

kg

dm3

⅝

15,88

1,98

1,58

0,198

¾

19,05

2,85

2,24

0,285

⅞

22,23

3,88

3,03

0,388
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Tabela 2. Charakterystyka wind wyciągowych
Lp.

Typ windy

Obroty bębna
[obr/min]

Udźwig
[kN]

min

max

Pojemność
bębna
[m]

1

MSC-160

120

0

170

104

2

WEU 10-12,5

125

40

315

1000

3

AZINMASZ 43P

300

50

230

1600

4

MSC-250

300

0

170

140

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
- Tabela 3. Karta charakterystyki żurawia pompowego,
- Tabela 4. Charakterystyka i parametry żerdzi pompowej,
- Tabela 5. Obliczona ilość sztuk żerdzi pompowych,
- przygotowany zestaw narzędzi do wyciągania i rozkręcania przewodu pompowego,
- Tabela 6. Karta doboru urządzenia wyciągowego
oraz przebieg
− wykonywania pomiarów parametrów żerdzi pompowej;
− zamontowania złączki na żerdzi pompowej;
− przygotowania narzędzi do wykonania obróbki.

Tabela 3. Karta charakterystyki żurawia pompowego (Rysunek 1.)
Oznaczenie

Wyszczególnienie (nazwa, określenie)

Sposób
wyważenia
żurawia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Tabela 4. Charakterystyka i parametry żerdzi pompowej
L.p.

Właściwość / parametr

Wartość / Nazwa
mm

1

Średnica nominalna - Dn

2

Średnica gwintu - Dg

mm

3

Średnica - Dc

mm

4

Wymiar kwadratu - Ws

mm

5

Długość czopa - Lc

mm

6

Rodzaj gwintu

cal

ze względu na kształt
powierzchni
(walcowy, stożkowy)

ze względu na system
7

Ilość zwoi gwintu

8

Długość całkowita żerdzi

zw/cal
m

- wartości średnic należy podać z dokładnością do 0,1 mm
- wartości parametrów Ws i Lc należy podać z dokładnością do 1mm
- długość żerdzi pompowej należy podać z dokładnością do 1 cm

Tabela 5. Obliczona ilość sztuk żerdzi pompowych (ze złączką)
Dane do obliczenia

Obliczenie

Ilość sztuk żerdzi
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Tabela 6. Karta doboru urządzenia wyciągowego
Obliczenie masy przewodu pompowego (685,8 m)
Dane do obliczenia

Wzór na obliczenie

Obliczenie masy
Masa przewodu

(po zaokrągleniu do 1 kg)

Obliczenie ciężaru przewodu pompowego

Dane do obliczenia

Wzór na obliczenie

Obliczenie ciężaru

Ciężar przewodu

(po zaokrągleniu do 1 N)

Dobór urządzenia wyciągowego
Dobrany typ windy

Uzasadnienie doboru
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia

Uczeń (zdający):
6) wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz
ergonomii

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.2. Podstawy górnictwa otworowego
Efekty kształcenia

Uczeń (zdający):
4) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i
urządzeń

9) wykonuje pomiary warsztatowe

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) dobiera narzędzia do wykonania zadania na stanowisku pracy
3) określa stan techniczny narzędzi na stanowisku pracy
4) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
5) rozróżnia środki ochrony indywidualnej stosowane podczas
wykonywania zadań zawodowych w górnictwie otworowym
8) dobiera środki ochrony indywidualnej do stanowiska pracy

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) odczytuje informacje z dokumentacji techniczno- ruchowej,
umożliwiające użytkowanie maszyn i urządzeń
6) rozpoznaje części i mechanizmy maszyn i urządzeń na podstawie
rysunków i schematów
7) objaśnia budowę maszyn i urządzeń
1) rozróżnia przyrządy do pomiarów warsztatowych
3) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów warsztatowych
4) stosuje przyrządy pomiarowe do wykonania pomiarów
warsztatowych
5) przeprowadza proste pomiary warsztatowe

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.01.3. Obsługiwanie odwiertów oraz maszyn i urządzeń do eksploatacji złóż oraz bezzbiornikowego
magazynowania substancji i składowania odpadów
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) omawia zasady obsługi urządzeń służących do
bezpośredniej eksploatacji kopalin metodą
otworową

10) charakteryzuje i przygotowuje procesy
wykonywania obróbki odwiertów eksploatacyjnych

1)
3)
1)
3)
4)
5)
6)
7)

Uczeń (zdający):
rozróżnia elementy wyposażenia wgłębnego odwiertów
eksploatowanych metodą otworową
rozróżnia rodzaje urządzeń uzbrojenia napowierzchniowych
odwiertów
rozróżnia zakres prac obejmujących obróbkę odwiertów
eksploatacyjnych
omawia przebieg obróbki odwiertów samoczynnych i
pompowanych
wymienia urządzenia i narzędzia do wykonywania obróbki
odwiertów
dobiera urządzenia do wykonywania obróbki odwiertów
dobiera i przygotowuje narzędzia do wykonywania obróbki
odwiertów
przygotowuje rury wydobywcze i żerdzie pompowe
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji GIW.01 Eksploatacja otworowa złóż mogą dotyczyć, np.:
− pomiaru parametrów rur wydobywczych oraz doboru narzędzi i urządzeń do wyciągania i zapuszczania
kolumny rur wydobywczych do odwiertu;
− określenia rodzaju i budowy maszyn i urządzeń stosowanych podczas eksploatacji kopalin otworami
wiertniczymi oraz wykonania ich naprawy i konserwacji;
− określenia rodzaju i parametrów żerdziowych pomp wgłębnych oraz dokonania remontu (naprawy) pompy
wgłębnej np. wymiany elementów zaworów pompy;
− przygotowania i doboru urządzeń i narzędzi do wykonywania obróbki odwiertów eksploatacyjnych.
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