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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 mechanik- operator maszyn do produkcji drzewnej wyodrębniono jedną kwalifikację:
Symbol kwalifikacji
DRM.02

Nazwa kwalifikacji
Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

2.2 Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1. W zakresie kwalifikacji DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego:
1)
2)
3)
4)

montowania maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
obsługiwania maszyn i urządzeń podczas produkcji drzewnej;
kontrolowania i nadzorowania pracy maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej;
wykonywania przeglądów, napraw i konserwacji maszyn i urządzeń.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020, kształcenie w zawodzie mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej może odbywać się
w 3-letniej branżowej szkole I stopnia, a także kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ)
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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 DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie
2) charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
ochrony pracy i ochrony środowiska
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska)
Przykładowe zadanie 1
Która z instytucji zajmuje się kontrolą i nadzorem przestrzegania prawa pracy, a w szczególności przepisów i zasad bhp,
wynagrodzeń za pracę czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych?
A.
B.
C.
D.

Państwowa Inspekcja Pracy.
Urząd Dozoru Technicznego.
Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.2. Podstawy stolarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

4) klasyfikuje materiały drzewne i drewnopochodne

2) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne
i drewnopochodne

Przykładowe zadanie 2
Klasyfikacja tarcicy I klasy jakości powinna obejmować oznaczenie jej barwnym punktem o kolorze
A.
B.
C.
D.

czarnym.
zielonym.
niebieskim.
czerwonym.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.2. Podstawy stolarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) określa cechy fizyczne drewna i materiałów drewnopochodnych
3) charakteryzuje właściwości drewna i materiałów
drewnopochodnych
Przykładowe zadanie 3
Barwa, wilgotność, gęstość i trwałość to cechy charakterystyczne dla właściwości

A.
B.
C.
D.

fizycznych drewna.
chemicznych drewna.
mechanicznych drewna.
wytrzymałościowych drewna.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.2. Podstawy stolarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
4) charakteryzuje wady drewna
Przykładowe zadanie 4
Wada drewna przedstawiona na rysunku to
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) rozpoznaje wady drewna

plamistość.
zaszarzenie.
zgnilizna miękka.
fałszywa twardziel.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.2. Podstawy stolarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
6) określa materiały pomocnicze stosowane w przemyśle
drzewnym

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) stosuje materiały pomocnicze

Przykładowe zadanie 5
Który składnik należy dodać do masy klejowej, aby przyspieszyć reakcję sieciowania i wiązania żywicy?
A.
B.
C.
D.

Spieniacz.
Utwardzacz.
Wypełniacz.
Plastyfikator.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.2. Podstawy stolarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

7) sporządza szkice i rysunki techniczne

4) odczytuje informacje z rysunku technicznego

Przykładowe zadanie 6
Na podstawie rysunku określ minimalną głębokość gniazda połączenia kołkowego.

A. 23,50 mm
B. 22,50 mm
C. 29,50 mm
D. 30,00 mm

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.2. Podstawy stolarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
8) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) korzysta z informacji zawartych w instrukcjach obsługi
maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie

Przykładowe zadanie 7
Na podstawie fragmentu instrukcji stanowiskowej określ, jak powinien zachować się pracownik, w przypadku zauważenia
uszkodzenia: noża, wału nożowego, łożysk, korpusu, nadmiernego grzania się silnika lub innej części obrabiarki.

ZASADY OGÓLNE INSTRUKCJI
Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić noże; jeżeli są stępione wymienić je, a następnie nastawić
odpowiednią grubość strugania, ustawić prowadnicę do kąta i włączyć napęd. Pracownik podejmuje element ze
stelaża, kładzie na stole i dociskając do prowadnicy dokonuje przestrugania, po czym, jeżeli jest dobrze
przestrugany, odkłada element na stelaż. W razie (niedostrugania płaszczyzny do kąta) błędy należy usunąć
przez powtórne przestruganie. Sposób obsługi stanowiska. Wymiany noży ze względu na stępienie lub
uszkodzenie dokonuje pracownik. Bieżącej konserwacji dokonuje pracownik obsługujący. W przypadku
zauważenia uszkodzenia, np. noża, wału nożowego, łożysk, korpusu, nadmiernego grzania się silnika lub innej
części obrabiarki, należy zawiadomić mistrza zmianowego. Dalszą pracę na maszynie z ujawnionym defektem
można prowadzić jedynie na wyraźne polecenie mechanika lub mistrza.
A.
B.
C.
D.

Wymienić uszkodzoną część.
Powiadomić mistrza zmianowego.
Kontynuować pracę na obrabiarce.
Powiadomić najbliższy serwis naprawczy.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.2. Podstawy stolarstwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
9) stosuje programy komputerowe wspomagające
wykonywanie wyrobu stolarskiego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) stosuje program komputerowy do wykonania wyrobu
stolarskiego

Przykładowe zadanie 8

Który program komputerowy należy zastosować do zaprojektowania mebli?
A.
B.
C.
D.

Paint.
Excel.
Auto CAD.
Adobe Reader.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.3. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) charakteryzuje budowę maszyn i urządzeń do obróbki
drewna
Przykładowe zadanie 9
Na rysunku przedstawiono przekładnię
A.
B.
C.
D.

2)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

rozpoznaje części i mechanizmy maszyn i urządzeń

cierną.
pasową.
planetarną.
łańcuchową.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.3. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

4) wyjaśnia budowę i zastosowanie łożysk ślizgowych
1) charakteryzuje budowę maszyn i urządzeń do obróbki
i tocznych
drewna
Przykładowe zadanie 10
Wysokoobrotowe łożyska ceramiczne stosowane są we wrzecionach

A.
B.
C.
D.

wiertarek kolumnowych.
frezarek dolnowrzecionowych.
pilarek tarczowych stolarskich.
obrabiarek sterowanych numerycznie.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.3. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

6) czyta schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze
4) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn
maszyn i urządzeń
i urządzeń oraz instrukcją użytkowania maszyny podczas
montażu
Przykładowe zadanie 11
Na przedstawionym schemacie kinematycznym obrabiarki numerem 23 oznaczono
A.
B.
C.
D.

wrzeciono.
prowadnicę.
silnik elektryczny.
śrubę pociągową.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.3. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) wskazuje zastosowanie narzędzi, przyrządów
i urządzeń do prac montażowych

6) stosuje narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonywanych
prac montażowych
Przykładowe zadanie 12
Przedstawione na rysunku szczypce służą do
A.
B.
C.
D.

montażu łożysk tocznych.
montażu wpustów pryzmatycznych.
zaciskania konektorów kabli elektrycznych.
montażu pierścieni osadczych sprężynujących Segera.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.3. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) określa rodzaje, właściwości i techniki połączeń
rozłącznych

9) wykonuje połączenia rozłączne i nierozłączne
Przykładowe zadanie 13
Przedstawione na rysunku połączenie to
A.
B.
C.
D.

gwintowe.
sworzniowe.
wieloklinowe.
wielowpustowe.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.3. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) dobiera parametry narzędzi

12) ustawia pod kontrolą podstawowe parametry maszyn,
zespołów i mechanizmów
Przykładowe zadanie 14

34
41
48
54
61
68
75
85

37
44
51
59
66
73
81

39
47
55
63
71
79

38
47
57
66
75
85

31
42
52
63
73
84

38
50
63
75
88

12000

38
44
50
57
63
70
79

33
42
50
59
67
75
84

10000

35
41
47
53
59
65
73
82

9000

8000

7500

7000

6500

6000

Niebezpieczeństwo pęknięcia,
podwyższona uciążliwość hałasu

5500

4000

37
42
47
52
58
65
73
79
84

5000

37
42
46
52
59
63
67
73
84

38
42
47
52
59
66
71
75
82
4500

35
39
44
47
50
55
63

37
40
46
51
55
59
64
73
3500

Podwyższone zagrożenie odrzutu

3000

Średnica narzędzia, mm

Optymalna prędkość skrawania, m/s
60
80
100
120
140
160
180
200
220
260
280
300
320
350
400

Prędkość obrotowa wrzeciona, obr/min
Zgodnie z danymi przedstawionymi w tabeli, maksymalna średnica freza przy prędkości obrotowej wrzeciona 6 000 obr/min
i prędkości skrawania 57m/s wynosi
A.
B.
C.
D.

140 mm
160 mm
180 mm
200 mm

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.4. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) charakteryzuje procesy produkcyjne i eksploatacyjne
w przetwórstwie drewna

3) omawia proces produkcyjny i technologiczny w zakresie
wytwarzanych produktów i wyrobów

Przykładowe zadanie 15
Wskaż prawidłową kolejność czynności i operacji technologicznych wykonania elementu nogi do taboretu z drewna litego.
A.
B.
C.
D.

Manipulacja tarcicy, struganie powierzchni bazowych, struganie grubościowe, wiercenie gniazd, szlifowanie.
Struganie powierzchni bazowych, struganie grubościowe, wiercenie gniazd, szlifowanie, manipulacja tarcicy.
Struganie grubościowe, wiercenie gniazd, szlifowanie, manipulacja tarcicy, struganie powierzchni bazowych.
Manipulacja tarcicy, wiercenie gniazd, szlifowanie, struganie powierzchni bazowych, struganie grubościowe.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.4. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) charakteryzuje procesy produkcyjne i eksploatacyjne
w przetwórstwie drewna

7) dobiera maszyny i urządzenia do procesów
produkcyjnych w przemyśle drzewnym

Przykładowe zadanie 16
Dobierz obrabiarki wchodzące w skład automatycznej linii do produkcji parkietu.
A.
B.
C.
D.

Strugarka wyrówniarka i pilarka tarczowa.
Strugarka czterostronna i pilarka wielotarczowa.
Strugarka czterostronna i formatyzerko-czopiarka.
Strugarka dwustronna i frezarka dolnowrzecionowa.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.4. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) stosuje zasady obsługi maszyn i urządzeń do produkcji
wyrobów drzewnych

5) przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń do
produkcji wyrobów drzewnych

Przykładowe zadanie 17
Warunkiem koniecznym właściwego przygotowania pilarki tarczowej do piłowania drewna wzdłuż włókien jest zamocowanie
A.
B.
C.
D.

piły podcinającej.
stołu pomocniczego.
klina rozszczepiającego.
piły z węglikami spiekanymi.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.4. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

4) dobiera parametry maszyn i urządzeń do produkcji
drzewnej w zależności od rodzaju produkcji i materiału

6) obsługuje maszyny i urządzenia do produkcji drzewnej

Przykładowe zadanie 18
Zgodnie z informacjami w tabeli, piłowanie drewna dębowego powinno odbywać się z prędkością skrawania w zakresie
A.
B.
C.
D.

50÷70 m/s
60÷80 m/s
60÷90 m/s
70÷90 m/s

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.4. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

8) dokonuje kontroli jakości wytworzonych produktów

3) podejmuje działania eliminujące wady obróbki
skrawaniem drewna i tworzyw drzewnych

Przykładowe zadanie 19
Podczas piłowania płyty wiórowej laminowanej na górnej powierzchni zauważono wyrwania laminatu. W celu wyeliminowania
tej wady należy dokonać
A.
B.
C.
D.

regulacji wysokości piły głównej.
regulacji wysokości piły podcinającej.
korekty ustawienia prowadnicy bocznej.
korekty ustawienia klina rozszczepiającego.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.5. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) diagnozuje stan maszyn i urządzeń

6) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń

Przykładowe zadanie 20
Oceniając stan techniczny pilarki, nie zwraca się uwagi na
A.
B.
C.
D.

przebicie prądu w maszynie.
poprawnie zamocowaną osłonę.
ustawienie prowadnicy na wymiar.
właściwie dobrany i zamocowany klin.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.5. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

3) charakteryzuje metody wykonywania przeglądów i napraw

2) wskazuje rodzaj i zakres przeglądów i napraw maszyn
i urządzeń przemysłu drzewnego

Przykładowe zadanie 21
Wskaż, zakres przeglądów i napraw maszyn stolarskich, które należy przeprowadzić przy obsłudze codziennej.
A. sprawdzenie stanu maszyny oraz jej wszystkich mechanizmów w okresie gwarancyjnym.
B. sprawdzenie stanu pokryć malarskich i lakierniczych, a także jeśli jest to konieczne przywrócenia im cech
zabezpieczających.
C. sprawdzenie stanu układu chłodzenia maszyny dla zapewnienia w trakcie podwyższonych temperatur właściwych
parametrów jej pracy.
D. sprawdzenie poszczególnych elementów maszyny, jakości smarowania mechanizmów i połączeń oraz ich regulacji.
Odpowiedź prawidłowa: D

DRM.02.5. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) przeprowadza oględziny maszyn i urządzeń

6) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń
Przykładowe zadanie 22
W skład oględzin pilarki tarczowej stolarskiej nie wchodzi
A.
B.
C.
D.

stan łożysk wrzeciona.
prawidłowość zamocowania osłon.
poprawność podłączenia instalacji odpylającej.
poprawność zamocowania klina rozszczepiającego.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.5. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

6) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń

7) wykonuje czynności związane z konserwacją maszyn
i urządzeń

Przykładowe zadanie 23
Na filmie przedstawiono
A.
B.
C.
D.

konserwację prowadnicy ślizgowej.
olejowanie prowadnicy pryzmatycznej.
montaż i smarowanie łożyska ślizgowego.
smarowanie wózka na prowadnicy liniowej.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.5. Naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

7) wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn
i urządzeń do produkcji drzewnej

6) przeprowadza czynności naprawcze oraz wymianę
elementów, podzespołów i zespołów maszyn i urządzeń

Przykładowe zadanie 24
Prawidłowa kolejność czynności podczas demontażu połączenia klinowego powinna być następująca:
A.
B.
C.
D.

oczyszczenie zespołu, zsunięcie elementu obejmującego, wyjęcie klina.
zsunięcie elementu obejmującego, oczyszczenie zespołu, wyjęcie klina.
oczyszczenie zespołu, wyjęcie klina, zsunięcie elementu obejmującego.
wyjęcie klina, oczyszczenie zespołu, zsunięcie elementu obejmującego.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.6. Język obcy zawodowy

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) posługuje się podstawowym
1)zasobem środków językowych
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym uwzględnieniem
realizację czynności zawodowych w zakresie:
środków leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
zawodowych w zakresie tematów związanych:
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
realizacji czynności zawodowych
do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta
Przykładowe zadanie 25
Which machine tool should be used to cover narrow surfaces of plate elements?
Którą obrabiarkę należy zastosować do oklejania wąskich płaszczyzn elementów płytowych?

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: D
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D.

Jednostka efektów kształcenia:
DRM.02.7. Kompetencje personalne i społeczne

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

1)

7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej
Przykładowe zadanie 26
Mocny uścisk dłoni świadczy o
A.
B.
C.
D.

izolowaniu się.
pewności siebie.
zdenerwowaniu.
unikaniu kontaktu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne

3.2 Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
jest przeprowadzana według modelu W i trwa 120 minut.

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Zakład stolarski otrzymał zamówienie na wykonanie serii krzeseł tapicerowanych. Zgodnie z dokumentacją technologicznorysunkową należy przygotować obrabiarkę na linii produkcyjnej do wykonania zamówienia. W procesie produkcji wykorzystana
będzie frezarka dolnowrzecionowa, na której będą wykonywane złącza czopowe.
Na stanowisku egzaminacyjnym, zostały przygotowane frezy ścinowe proste oraz tuleje dystansowe o różnych parametrach. Dobierz
na podstawie dokumentacji rysunkowej, zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym, właściwe parametry frezów oraz tulei
dystansowej.
Uwaga: Dobrany zestaw narzędzi zgłoś do oceny egzaminatorowi przez podniesienie ręki.
Następnie zamocuj na wrzecionie frezarki dolnowrzecionowej zestaw wybranych frezów z tuleją dystansową pomiędzy nimi.
W dalszej kolejności wykonaj frezowanie czopa, mocując element próbny za pomocą docisku mimośrodowego na wózku bocznym
frezarki. Sprawdź uzyskaną grubość czopa, tak aby była zgodna z dokumentacją rysunkową. Następnie ustaw pozostałe wymiary tj.
długość czopa oraz jego położenie w środkowej części grubości elementu. Wykonaj frezowanie czopów stosując podkładki
zabezpieczające przed powstawaniem wyrwań w łączynach krzesła podczas obróbki. Dokonaj pomiaru uzyskanych wymiarów
obróbkowych i wpisz do tabeli pomiarów.
Wykonany element i arkusz egzaminacyjny pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku obróbki drewna. Po zakończeniu pracy uporządkuj stanowisko egzaminacyjne,
dokonaj segregacji odpadów i umieść je w oznaczonych miejscach.
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Rysunek 1. Łączyna krzesła
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Średnica freza
D=125 mm

Wymiary freza ścinowego prostego
Szerokość
Średnica
Grubość
ostrzy freza
otworu
korpusu
B=12 mm
d=30 mm
X=12 mm

Liczba ostrzy
freza
Z=6

Rysunek 2. Frez ścinowy prosty

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:


łączyna krzesła,



parametry frezów i tulei dystansowej,



wypełniona tabela pomiarów

oraz
przebieg przygotowania frezarki do obróbki i frezowania czopów.

TABELA POMIARÓW
Lp.

Wymiary obróbkowe łączyny krzesła

1.

Grubość czopa

2.

Odległość czopa od powierzchni łączyny

3.

Długość czopa

4.

Szerokość czopa

5.

Odległość pomiędzy czopami
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Wynik pomiaru mm

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
Jednostka efektów kształcenia
DRM.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) przestrzega przepisów prawa dotyczących
4) obsługuje maszyny i urządzenia na
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
stanowiskach pracy zgodnie z przepisami
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny
występujących w zawodzie
pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie
2) organizuje swoje stanowisko pracy
z wymaganiami ergonomii, przepisami
zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowisk
3) utrzymuje ład i porządek na stanowisku
pracy
8) charakteryzuje środki ochrony
5) stosuje środki ochrony indywidualnej
indywidualnej i zbiorowej stosowane
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
podczas wykonywania zadań
zawodowych
zawodowych.
Jednostka efektów kształcenia
DRM.02.3. Montaż maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
12) ustawia pod kontrolą podstawowe
2) dobiera parametry narzędzi
parametry maszyn, zespołów
4) ustawia parametry obrabiarki do potrzeb obróbki
i mechanizmów
Jednostka efektów kształcenia
DRM.02.4. Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) obsługuje maszyny i urządzenia do
4) dobiera parametry maszyn i urządzeń do produkcji
produkcji drzewnej
drzewnej w zależności od rodzaju produkcji i materiału
5) dobiera narzędzia, sprzęt, maszyny i urządzenia
techniczne wspomagające proces obsługi maszyn
i urządzeń do produkcji drzewnej
6) ustawia parametry techniczne maszyn i urządzeń do
produkcji drzewnej,
7) użytkuje maszyny i urządzenia do produkcji drzewnej
7) wykonuje pomiary warsztatowe
8) dokumentuje wyniki uzyskanych pomiarów
w procesie obsługi maszyn i urządzeń
8) dokonuje kontroli jakości wytworzonych
1) 3) podejmuje działania eliminujące wady
produktów
2)
obróbki skrawaniem drewna i tworzyw
3)
drzewnych
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji DRM.02. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego mogą
dotyczyć, np.:




montażu oraz napraw podzespołów i zespołów maszyn do produkcji drzewnej,
ustawień/uzbrojenia, regulacji i próbnego uruchomienia maszyn do produkcji drzewnej,
obsługi maszyn do produkcji drzewnej.
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