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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 szkolnictwa branżowego górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny wyodrębniono jedną
kwalifikację:
Symbol kwalifikacji
GIW.04

Nazwa kwalifikacji
Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji GIW.04. Eksploatacja
podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny:
1)
2)
3)
4)

wykonywania robót związanych z drążeniem, utrzymaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych;
wykonywania robót związanych z wydobywaniem kopalin innych niż węgiel kamienny;
wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych;
wykonywania robót związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń w podziemnych zakładach
górniczych.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych
niż węgiel kamienny jest realizowane w branżowej szkole I stopnia o okresie nauczania 3 lat, a od 1 września 2020 r. kształcenie
w kwalifikacji GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny może być prowadzone również 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.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 GIW.04.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

5) wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami 2) rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów
bezpieczeństwa
i
higieny
pracy,
ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
Przykładowe zadanie 1.
Co oznaczają przedstawione w filmie sygnały świetlne?
A.
B.
C.
D.

Stop.
Do tyłu.
Do mnie.
Skręć w prawo.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.2 GIW.04.2 Podstawy techniki w górnictwie podziemnym
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.2. Podstawy techniki w górnictwie podziemnym
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

3) wykonuje połącznia mechaniczne

1) rozróżnia połączenia mechaniczne

Przykładowe zadanie 2.
Który rodzaj połączenia mechanicznego przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Klejenie.
Nitowanie.
Spawanie.
Zgrzewanie.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.2. Podstawy techniki w górnictwie podziemnym
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

6) wykonuje pomiary warsztatowe

5) przeprowadza pomiary warsztatowe

Przykładowe zadanie 3.
Wskaż wynik pomiaru wykonanego za pomocą suwmiarki przedstawionej na rysunku.
A.
B.
C.
D.

49,0 mm
51,0 mm
51,9 mm
61,0 mm

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.3 GIW.04.3 Podstawy górnictwa podziemnego kopalin innych niż węgiel kamienny
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.3. Podstawy górnictwa podziemnego kopalin innych niż węgiel kamienny
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje złoża kopalin użytecznych

5) określa formy występowania złóż

Przykładowe zadanie 4.
Którą cyfrą zaznaczono na rysunku pokładową formę występowania złóż rud miedzi?
A.
B.
C.
D.

Cyfrą 1.
Cyfrą 2.
Cyfrą 3.
Cyfrą 4.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.3. Podstawy górnictwa podziemnego kopalin innych niż węgiel kamienny
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje poszukiwania złóż

3) wymienia metody poszukiwań geofizycznych

Przykładowe zadanie 5.
Która metoda geofizycznych poszukiwań złóż została przedstawiona na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Sejsmiczna.
Elektryczna.
Magnetyczna.
Grawimetryczna.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.3. Podstawy górnictwa podziemnego kopalin innych niż węgiel kamienny
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
13) rozróżnia oznaczenie normowe w dokumentacji 1) rozróżnia oznaczenia stosowane na mapach górniczych
geologicznej i górniczej stosowane w podziemnych
zakładach
Przykładowe zadanie 6.
Na wycinku mapy wyrobisk górniczych za pomocą oznaczenia graficznego przedstawiono
A.
B.
C.
D.

rurociąg wodny.
kolejkę podwieszaną.
przenośnik taśmowy.
lutniociąg wentylacyjny.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.4 GIW.04.4 Rozpoznawanie, zwalczanie i profilaktyka zagrożeń oraz specjalistyczne
zabezpieczenie przeciwpożarowe w podziemnych zakładach górniczych
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.4. Rozpoznawanie, zwalczanie i profilaktyka zagrożeń oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w
podziemnych zakładach górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje zagrożenia w podziemnych zakładach
górniczych

5) określa stopnie zagrożenia klimatycznego

Przykładowe zadanie 7.
W podziemnych zakładach górniczych stanowisko pracy zalicza się do I stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli
temperatura zastępcza klimatu nie jest wyższa niż
A.
B.
C.
D.

26°C
30°C
32°C
35°C

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.4. Rozpoznawanie, zwalczanie i profilaktyka zagrożeń oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w
podziemnych zakładach górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje metody zwalczania i profilaktyki zagrożeń 1) wskazuje
w podziemnych zakładach górniczych
tąpaniami,

metody

przeciwdziałania

zagrożeniu

Przykładowe zadanie 8.
Która z wymienionych metod zmniejsza możliwość wystąpienia zagrożenia tąpaniami?
A.
B.
C.
D.

Wybieranie pokładu dwuskrzydłowo.
Stosowanie strzelania odprężającego.
Wybieranie pokładów prowadzone z góry na dół.
Stosowanie systemu eksploatacji o nieregularnej linii frontu.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.4. Rozpoznawanie, zwalczanie i profilaktyka zagrożeń oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe w
podziemnych zakładach górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) określa zasady funkcjonowania ratownictwa górniczego

2) opisuje sposób organizacji systemu ratownictwa
górniczego

Przykładowe zadanie 9.
Ilu ratowników oprócz zastępowego wchodzi w skład zastępu ratowniczego?
A.
B.
C.
D.

8 ratowników.
6 ratowników.
4 ratowników.
2 ratowników.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.5 GIW.04.5 Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) odczytuje mapy górnicze

4) rozpoznaje struktury geologiczne na mapach

Przykładowe zadanie 10.
Którą strukturę geologiczną przedstawiono na mapie wyrobisk górniczych?
A.
B.
C.
D.

Fałd.
Zrąb.
Uskok.
Wychodnię.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje roboty górnicze związane z drążeniem i
utrzymaniem podziemnych wyrobisk górniczych

11) dobiera narzędzia potrzebne do zabudowy stojaków
stalowych, ciernych i hydraulicznych oraz obudowy
kotwowej

Przykładowe zadanie 11.
Do zabudowy stojaka SV należy użyć
A.
B.
C.
D.

łomu górniczego.
kilofa górniczego.
pistoletu zasilającego.
klucza dynamometrycznego.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) charakteryzuje obudowy górnicze

4) wyjaśnia oznaczenia stosowane w opisie obudowy ŁP

Przykładowe zadanie 12.
W oznaczeniu odrzwi ŁP9/V29/A liczba 29 określa
A.
B.
C.
D.

podporność obudowy.
moment dokręcenia strzemion.
masę 1 metra bieżącego profilu.
maksymalne obciążenie odbudowy.

Odpowiedź prawidłowa: C

10

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) określa zastosowanie kotew

1) rozróżnia kotwy stosowane w górnictwie podziemnym

Przykładowe zadanie 13.
Na rysunku przedstawiono kotwę
A.
B.
C.
D.

linową.
wklejaną.
urabialną.
rozprężną.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) charakteryzuje parametry drążenia i przebudowy 4) określa parametry przebudowy wyrobiska
podziemnych wyrobisk górniczych
Przykładowe zadanie 14.
Minimalna wysokość (W) wyrobiska przedstawionego na rysunku powinna wynosić
A.
B.
C.
D.

1,2 m
1,4 m
1,6 m
1,8 m

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
11) pobiera próbki kopaliny z naturalnych lub sztucznych
odsłonięć badanego złoża
Przykładowe zadanie 15.
Na rysunku przestawiono sposób pobierania próbki
A.
B.
C.
D.

bruzdowej.
urobkowej.
punktowej.
zdzierakowej.

Odpowiedź prawidłowa: A
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2) określa sposoby opróbowania złoża w wyrobiskach
górniczych

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
13) wymienia maszyny oraz urządzenia stosowane 1) rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane w przodkach
podczas drążenia, przebudowy i likwidacji podziemnych chodnikowych w tym samojezdne maszyny górnicze
wyrobisk górniczych
Przykładowe zadanie 16.
Którą z samojezdnych maszyn górniczych przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Samojezdny wóz kotwiący.
Samojezdny wóz wiercący.
Samojezdny wóz odstawczy.
Samojezdny wóz strzelniczy.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
14) określa zasady wykonywania robót strzałowych

10) rozróżnia środki inicjujące

Przykładowe zadanie 17.
Środek strzałowy wskazany strzałką na rysunku to
A.
B.
C.
D.

lont detonujący.
spłonka górnicza.
zapalnik elektroniczny.
zapalnik nieelektryczny.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
14) określa zasady wykonywania robót strzałowych

12) rozróżnia obwody strzałowe

Przykładowe zadanie 18.
Na którym rysunku przedstawiono połączenie szeregowe GZE?

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: C
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D.

3.1.6 GIW.04.6 Wydobywanie kopalin
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.6. Wydobywanie kopalin
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) charakteryzuje podział systemów eksploatacji złóż
kopalin użytecznych

2) dobiera systemy eksploatacji złóż kopalin użytecznych w
zależności od warunków geologiczno-górniczych

Przykładowe zadanie 19.
Złoża rud miedzi typu pokładowego lub gniazdowego o grubości pokładu powyżej 7 m należy eksploatować systemem
A.
B.
C.
D.

komorowo-filarowym z ugięciem stropu.
komorowo-filarowym z podsadzką.
zabierkowym z ugięciem stropu.
ścianowym z zawałem stropu.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.6. Wydobywanie kopalin
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) charakteryzuje systemy eksploatacji złóż kopalin 3) rozróżnia systemy eksploatacji rud miedzi
użytecznych metodą podziemną
Przykładowe zadanie 20.
Który system eksploatacji rud miedzi przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Komorowo-filarowy dwuetapowy z podsadzką.
Komorowo-filarowy jednoetapowy z podsadzką.
Komorowo-filarowy dwuetapowy z ugięciem stropu.
Komorowo-filarowy jednoetapowy z ugięciem
stropu.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.6. Wydobywanie kopalin
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

3) wymienia i rozróżnia maszyny i urządzenia stosowane do 6) dobiera maszyny, urządzenia i narzędzia do rodzaju
urabiania, ładowania i odstawy urobku oraz do transportu wykonywanych prac
elementów maszyn i urządzeń wyposażenia i materiałów
Przykładowe zadanie 21.
Którą samojezdną maszynę górniczą należy zastosować do wykonania obrywki stropu?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.7 GIW.04.7 Wykonywanie robót związanych z wentylacją i klimatyzacją w podziemnych
zakładach górniczych
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.7. Wykonywanie robót związanych z wentylacją i klimatyzacją w podziemnych zakładach górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje zadania wentylacji w podziemnych 9)
określa
zasady
przewietrzanie
wyrobisk
zakładach górniczych
przygotowawczych i pól eksploatacyjnych wentylacją
odrębną
Przykładowe zadanie 22.
Na rysunku przedstawiono sposób przewietrzania wyrobiska ślepego
za pomocą
A.
B.
C.
D.

nawiewki wentylacyjnej.
przegrody wentylacyjnej.
wentylacji lutniowej ssącej.
wentylacji lutniowej tłoczącej.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.7. Wykonywanie robót związanych z wentylacją i klimatyzacją w podziemnych zakładach górniczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje zadania klimatyzacji w podziemnych 3) wymienia elementy klimatu
zakładach górniczych
Przykładowe zadanie 23.
Który z parametrów określa klimat kopalni podziemnej?
A.
B.
C.
D.

Głębokość eksploatacji.
Wilgotność powietrza.
Zawodnienie pokładu.
Nachylenie złoża.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.8 GIW.04.8 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04. 8. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w
języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

2) przekazuje w języku polskim informacje sformułowane
w języku obcym nowożytnym

Przykładowe zadanie 24.
Na wyświetlaczu anemometru pojawił się komunikat „low battery”, który sygnalizuje
A.
B.
C.
D.

brak baterii.
wysoką temperaturę baterii.
niski stan naładowania baterii.
maksymalne naładowanie baterii.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04. 8. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) rozumie […] proste wypowiedzi pisemne w języku
obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym
realizację zadań zawodowych: rozumie […] proste
wypowiedzi pisemne dotyczące czynności
zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obsługi,
przewodniki, dokumentację zawodową)
Przykładowe zadanie 25.

2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje

Malachite and chalcopyrite are copper ore minerals. Halite and sylwin are salt minerals, while iron
ore is magnetite.
Na podstawie zamieszczonego w ramce opisu minerałów wskaż, który minerał jest składnikiem rudy miedzi.
A.
B.
C.
D.

Halit.
Sylwin.
Malachit.
Magnetyt.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.9 GIW.04.9 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.9. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

6) doskonali umiejętności zawodowe

6) wskazuje możliwości podnoszenia
zawodowych, osobistych i społecznych

kompetencji

Przykładowe zadanie 26.
Pracownik kopalni podziemnej, który ukończył 24 lata, może ubiegać się o stanowisko górnika strzałowego, jeżeli odbył
specjalistyczny kurs techniki strzałowej w zakresie metod strzelania oraz przepracował 5 lat pod ziemią w ruchu
podziemnego zakładu górniczego, w tym 2 lata na stanowisku
A.
B.
C.
D.

wydawcy środków strzałowych.
operatora maszyn do robót strzałowych.
górnika w oddziale, w którym są wykonywane roboty strzałowe.
operatora pojazdów, które służą do przewozu środków strzałowych pod ziemią.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji GIW.04 jest przeprowadzana według modelu w i trwa 120 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu:
Wyrobisko korytarzowe zabezpieczone jest obudową drewnianą prostokątną składającą się ze stropnicy i dwóch stojaków
przyociosowych. Odrzwia obudowy stabilizowane są rozporami drewnianymi. Opinkę stropu i ociosów stanowią okorki i połowice.
Połączenie stojaka ze stropnicą stabilizują dwie klamry ciesielskie. Stojaki posadowione są w gniazdach wykonanych w spągu.
W wyrobisku zabudowany jest czynny tor kopalniany.
Wykonaj zabezpieczenie miejsca pracy, ustawiając lampę ostrzegawczą i zabudowując tymczasową zaporę torową. Następnie
sprawdź stan obudowy i usuń usterki.
Stojak pierwszych odrzwi, licząc od czoła przodka, został zabudowany niezgodnie z wytyczonym kierunkiem. Zabezpiecz stropnicę
tych odrzwi przez postawienie pod nią stojaka SV w odległości 0,90 m od stojaka drewnianego. Usuń rozpory, opinkę ociosu i stojak
drewniany. Następnie zabuduj nowy stojak zgodnie z wytyczonym kierunkiem. Połączenie elementów odrzwi obudowy ustabilizuj
dwoma klamrami ciesielskimi. Uzupełnij rozpory i wykonaj opinkę ociosu.
Wykonaj pomiary parametrów podanych w tabeli. Arkusz egzaminacyjny z wypełnioną tabelą pozostaw na stanowisku
egzaminacyjnym do oceny.
Niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały pobierz z magazynu.
Instrukcja wykonania i kontroli obudowy drewnianej prostokątnej oraz Instrukcja zabudowy stojaka SV znajdują się na stanowisku
egzaminacyjnym.
Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby, poproś asystenta technicznego.
Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony
środowiska. Wszystkie czynności wykonuj zgodnie z zasadami techniki górniczej. Pamiętaj o stosowaniu środków ochrony
indywidualnej.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko. Sprzęt i narzędzia zwróć do magazynu.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
 wykonane zabezpieczenie miejsca pracy,
 stan obudowy wyrobiska,
 przebudowany stojak drewniany i wykonana opinka ociosu,
 zabudowany stojak SV,
 wyniki pomiarów parametrów wyrobiska i elementów obudowy – tabela
oraz
przebieg zabudowy stojaka SV i przebudowy stojaka drewnianego.

Tabela. Parametry wyrobiska i elementów obudowy
Lp.

Parametr

1.

Wysokość wyrobiska w świetle obudowy

2.

Szerokość wyrobiska w świetle obudowy

3.

Rozstaw odrzwi obudowy

4.

Średnica stropnicy (w cieńszym końcu)

5.

Długość stojaka drewnianego

Wymiar
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Jednostka
miary

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.1.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5) wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska
6) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) korzysta ze środków ochrony indywidualnej podczas
użytkowania maszyn i urządzeń górniczych
1) stosuje przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa
i higieny pracy

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.2. Podstawy techniki w górnictwie podziemnym
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
4) wykonuje połączenia mechaniczne

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) dobiera narzędzia, urządzenia i materiały do wykonania
połączeń
6) łączy części różnymi technikami
3) dobiera przyrządy pomiarowe do pomiarów
warsztatowych
5) przeprowadza pomiary warsztatowe

6) wykonuje pomiary warsztatowe

Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.4. Rozpoznawanie, zwalczanie i profilaktyka zagrożeń oraz specjalistyczne zabezpieczenie przeciwpożarowe
w podziemnych zakładach górniczych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) charakteryzuje sposoby postępowania w przypadku
5) stosuje aparaty ucieczkowe
wystąpienia pożaru podziemnego
Jednostka efektów kształcenia:
GIW.04.5. Drążenie, utrzymanie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje roboty górnicze związane z drążeniem
3) kontroluje kierunek wyrobiska korytarzowego
i utrzymaniem podziemnych wyrobisk górniczych
4) kontroluje stan obudowy
5) wykonuje wzmacnianie obudowy wyrobisk
korytarzowych
11) dobiera narzędzia potrzebne do zabudowy stojaków
stalowych, ciernych i hydraulicznych oraz obudowy
kotwowej
6) charakteryzuje obudowy górnicze
6) dobiera narzędzia niezbędne do zabudowy obudowy
górniczej
7) stawia obudowę drewnianą
10) charakteryzuje parametry drążenia i przebudowy
3) dokonuje pomiarów kierunku i niwelacji wyrobiska
podziemnych wyrobisk górniczych
12) charakteryzuje roboty związane z zabezpieczaniem
3) wykonuje roboty związane z zabezpieczaniem
podziemnych wyrobisk górniczych
podziemnych wyrobisk górniczych
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji GIW.04. Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny mogą
dotyczyć, np.:









wykonania obudowy ŁP,
wykonania obudowy stalowej prostokątnej,
wykonania obudowy kotwowej,
wymiany elementu obudowy wyrobiska,
wykonywania wzmocnień obudowy wyrobisk korytarzowych,
zabudowy lub przebudowy rurociągu technologicznego,
zabudowy lub konserwacji toru kopalnianego,
zabudowy urządzeń wentylacji i klimatyzacji.
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