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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 Rybak śródlądowy wyodrębniono jedną kwalifikację:
Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

RYB.01

Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód
śródlądowych

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rybak śródlądowy powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie
wód śródlądowych
1)
charakteryzowania podstaw produkcji rybackiej;
2)
wykonywania prac rybackich w akwakulturze;
3)
wykonywania prac związanych z rybackim użytkowaniem wód śródlądowych;
4)
obsługiwania urządzeń i maszyn stosowanych w rybactwie oraz montażu i konserwacji narzędzi rybackich.
2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie rybak śródlądowy jest realizowane w szkole policealnej o okresie nauczania
1 roku, w której kształcenie jest prowadzone wyłącznie w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Istnieje możliwość prowadzenia
kształcenia w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku 2019/2020 kształcenie w zawodzie rybak śródlądowy jest realizowane w szkole ponadpodstawowej branżowej I stopnia.
Kształcenie w zawodzie jest realizowane również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach umiejętności
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 RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie użytkowanie wód śródlądowych

3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji
3.1.1 RYB.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) określa warunki i organizację pracy zapewniające
wymagany poziom ochrony zdrowia i życia przed
zagrożeniami występującymi w środowisku pracy

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) wyjaśnia zasady bezpieczeństwa podczas pracy na wodzie
i lodzie

Przykładowe zadanie 1
Zabrania się prac i połowów na tafli przezroczystego lodu o grubości mniejszej niż
A.
B.
C.
D.

10 cm
12 cm
18 cm
25 cm

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.2. Podstawy rybactwa śródlądowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje środowisko życia ryb i innych
organizmów wodnych
Przykładowe zadanie 2
Jesiotr ostronosy w okresie tarła odbywa wędrówki do
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wskazuje biotopy zajmowane przez wybrane gatunki ryb

morza.
głębokich jezior.
górnych odcinków rzek.
dolnych odcinków rzek.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.2 RYB.01.2. Podstawy rybactwa śródlądowego
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.2. Podstawy rybactwa śródlądowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje gatunki i stadia rozwojowe ryb i innych
organizmów wodnych
Przykładowe zadanie 3
Sielawa odbywa tarło w
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) opisuje terminy rozrodu wybranych gatunków ryb i
innych organizmów wodnych

styczniu.
maju.
czerwcu.
listopadzie.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.2. Podstawy rybactwa śródlądowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) identyfikuje najważniejsze zagrożenia dla
ekosystemów wodnych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje objawy chorobowe ryb i innych organizmów
wodnych na podstawie ich wyglądu i zachowania, na
podstawie opisu oraz rycin

Przykładowe zadanie 4
Widoczne na ciele ryby pasożyty to

A.
B.
C.
D.

Kulorzęsek.
Chilodonella.
Pijawki rybie.
Splewka karpiowa.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.2. Podstawy rybactwa śródlądowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
10) korzysta ze środków finansowych na rozwój
rolnictwa i obszarów wiejskich

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) ustala działania w celu pozyskania zewnętrznych
środków finansowych na prowadzenie gospodarki
rybackiej

Przykładowe zadanie 5

Jednym z warunków ubiegania się o dofinasowanie inwestycji rybackich w ramach dedykowanego programu
operacyjnego jest terminowe złożenie następującego kwestionariusza dotyczącego produkcji rybackiej
A.
B.
C.
D.

OS-3
PIT-11
Rb
RRW-22

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.3

RYB.01.3. Prowadzenie gospodarstwa w akwakulturze

Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.3. Prowadzenie gospodarstwa w akwakulturze
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) stosuje metody i techniki chowu i hodowli w
akwakulturze i akwarystyce

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera obiekty akwakultury do produkcji różnych
gatunków i sortymentów ryb oraz innych organizmów
wodnych

Przykładowe zadanie 6

Przedstawiony na fotografii obiekt, w którym prowadzony jest chów jesiotrów, przedstawia
A.
B.
C.
D.

sadze w kanale zrzutowym elektrowni.
system typu RAS.
stawy betonowe.
stawy ziemne.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.3. Prowadzenie gospodarstwa w akwakulturze
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) prowadzi prace rybackie w obiektach wylęgarniczych i 2) obsługuje wyposażenie wylęgarni i podchowalni ryb
podchowowych
Przykładowe zadanie 7

Przedstawiony na fotografii zestaw wykorzystuje się do
A.
B.
C.
D.

filtracji wody.
inkubacji ikry.
produkcji kawioru.
żywienia wylęgu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.3. Prowadzenie gospodarstwa w akwakulturze
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wykonuje prace rybackie w obiektach akwakultury
6) wymienia sprzęt stosowany do czynności
pomocniczych przy odłowach ryb
Przykładowe zadanie 8.
Widoczne na fotografii narzędzie używane do przenoszenia tarlaków sandacza to
A.
B.
C.
D.

kasar.
nosiłki.
sufata.
podrywka.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.3. Prowadzenie gospodarstwa w akwakulturze
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) prowadzi prace rybackie w obiektach wylęgarniczych 3) omawia sposoby filtrowania i dezynfekcji wody w wylęgarni
i podchowowych
Przykładowe zadanie 9.
Do usuwania amoniaku w systemach recyrkulacyjnych wykorzystuje się
A.
B.
C.
D.

rotametr.
sterylizator uv.
filtr biologiczny.
filtr mechaniczny.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.3. Prowadzenie gospodarstwa w akwakulturze
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wykonuje prace rybackie w obiektach akwakultury
3) dobiera pasze do gatunku i sortymentu ryb oraz innych
organizmów wodnych
Przykładowe zadanie 10.
Na podstawie podanych parametrów podstawowego składu dobierz paszę do żywienia larw jesiotrów:
A.
B.
C.
D.

zawartość białka 58%, tłuszczu 14%, wielkość granuli 0,2 – 0,4 mm.
zawartość białka 58%, tłuszczu 18%, wielkość granuli 0,5 – 0,9 mm.
zawartość białka 45%, tłuszczu 20%, wielkość granuli 0,5 – 0,9 mm.
zawartość białka 37%, tłuszczu 25%, wielkość granuli 0,2 – 0,4 mm.

Odpowiedź prawidłowa: A

9

Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.3. Prowadzenie gospodarstwa w akwakulturze
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) prowadzi prace rybackie w obiektach
4) opisuje czynności wykonywane podczas sztucznego tarła
wylęgarniczych i podchowowych
Przykładowe zadanie 11
Przedstawiony na filmie zabieg przedstawia zabieg
A.
B.
C.
D.

anestezji.
znakowania.
stymulacji hormonalnej.
szczepienia przeciw chorobom zakaźnym.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.4 RYB.01.4. Użytkowanie rybackie wód śródlądowych
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.4. Użytkowanie rybackie wód śródlądowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) prowadzi połowy w wodach śródlądowych
1) omawia pojęcia związane z rybackim użytkowaniem wód
Przykładowe zadanie 12.
Do określenia wydajności rybackiej zbiornika wodnego uwzględnia się całoroczny odłów ryb
A.
B.
C.
D.

drapieżnych.
wyborowych.
karpiowatych.
wszystkich gatunków i sortymentów.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.4. Użytkowanie rybackie wód śródlądowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) prowadzi zarybienia wód śródlądowych
1) wymienia prace związane z zarybianiem jezior i rzek
Przykładowe zadanie 13.
Przed wypuszczeniem wylęgu szczupaka z worka transportowego do wody zarybianego zbiornika należy
A.
B.
C.
D.

zmierzyć przewodność wody.
przeprowadzić kąpiel wylęgu w antybiotyku.
przeprowadzić kąpiel wylęgu w 1% roztworze soli.
porównać temperaturę wody w worku i zarybianym zbiorniku.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.4. Użytkowanie rybackie wód śródlądowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) prowadzi zarybienia wód śródlądowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) dobiera gatunki ryb i raków do typu zarybianego
(zaraczanego) jeziora lub zarybianej krainy rzecznej

Przykładowe zadanie 14.
Zarybienia gatunkiem ryby przedstawionej na fotografii powinny być przeprowadzane w jeziorach

A.
B.
C.
D.

mało zarośniętych, o niskiej przeźroczystości wody.
silnie zarośniętych, o niskiej przeźroczystości wody.
mało zarośniętych, o wysokiej przeźroczystości wody.
silnie zarośniętych, o wysokiej przeźroczystości wody.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.5

RYB.01.5. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich

Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.5. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) obsługuje urządzenia i maszyny w obiektach 1) dobiera sprzęt, narzędzia, maszyny i urządzenia do
akwakultury
rodzaju prac w obiektach akwakultury
Przykładowe zadanie 15.
Do usuwania zawiesiny w systemie chowu ryb stosuje się

A.
B.
C.
D.

odłówkę.
mikrosito.
sortownicę.
generator tlenu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.5. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) obsługuje urządzenia i maszyny w obiektach
2) wyjaśnia działanie sprzętu, narzędzi, maszyn
akwakultury
i urządzeń rybackich
Przykładowe zadanie 16.
Odgazowanie w systemach recyrkulacyjnych ma na celu usunięcie z wody
A.
B.
C.
D.

azotu.
powietrza.
siarkowodoru.
dwutlenku węgla.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.5. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) obsługuje łodzie rybackie i ich wyposażenie w rybackim 1) rozróżnia łodzie rybackie i ich wyposażenie stosowane w
użytkowaniu wód śródlądowych
rybactwie śródlądowym
Przykładowe zadanie 17.

Na fotografii przedstawiono łódź
A.
B.
C.
D.

niewodową.
wędkarską.
stawową.
żakową.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.5. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wykonuje prace związane z transportem ikry, ryb 1) opisuje sposoby transportu ikry, ryb i innych
i innych organizmów wodnych
organizmów wodnych
Przykładowe zadanie 18.
Ikra po transporcie jest poddawana zabiegowi widocznemu na fotografii w celu

A.
B.
C.
D.

barwienia ikry.
zwalczania grzybów.
zwalczania wirusów.
wyrównania pH wody.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.5. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wykonuje prace związane z transportem ikry, ryb i 3) wymienia normy transportowe dla ikry, ryb i raków
innych organizmów wodnych
Przykładowe zadanie 19.
Przy wzroście temperatury wody z 8oC do 12oC w okresie przed planowanym transportem narybku należy
A.
B.
C.
D.

odłożyć transport.
pozostawić wszystko bez zmian.
zwiększyć zagęszczenie obsady ryb w transporcie.
zmniejszyć zagęszczenie obsady ryb w transporcie.

Odpowiedź prawidłowa: D

13

3.1.6 RYB.01.6. Wykonywanie, naprawa i konserwacja sprzętu sieciowego i budowli rybackich
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.6. Wykonywanie, naprawa i konserwacja sprzętu sieciowego i budowli rybackich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) wykonuje wybrane sieciowe narzędzia
1) omawia budowę sieciowych narzędzi połowu (wielkość
połowu i odłowu ryb
oczka, grubość żyłki)
Przykładowe zadanie 20.
Tkanina sieciowa jest oznaczona symbolem 210d/3 35×60×100. Określ wielkość jej oczka.
A.
B.
C.
D.

35 mm
60 mm
100 mm
210 mm

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.6. Wykonywanie, naprawa i konserwacja sprzętu sieciowego i budowli rybackich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) wykonuje wybrane sieciowe narzędzia połowu i 2) wymienia sposoby cięcia i łączenia tkaniny sieciowej
odłowu ryb
Przykładowe zadanie 21.
Pojedyncze cięcie w kroju prostym tkaniny sieciowej polega na przecięciu
A.
B.
C.
D.

Dwóch przyległych boków oczek łączących się w węźle.
Dwóch przeciwległych boków oczek.
Czterech boków jednego oczka.
Jednego boku przy węźle.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.6. Wykonywanie, naprawa i konserwacja sprzętu sieciowego i budowli rybackich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wykonuje prace budowlane, melioracyjne
1) wymienia rodzaje melioracji w akwakulturze i w wodach
i rekultywacyjne w akwakulturze i wodach
śródlądowych
śródlądowych
Przykładowe zadanie 22.
W celu poprawy warunków rozrodu ryb stosuje się
A.
B.
C.
D.

wykaszanie roślinności.
krześliska mineralne.
sadze oświetlone.
nawożenie wody.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.6. Wykonywanie, naprawa i konserwacja sprzętu sieciowego i budowli rybackich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wykonuje prace budowlane, melioracyjne
3) opisuje funkcjonowanie elementów budowli
i rekultywacyjne w akwakulturze i wodach
hydrotechnicznych
śródlądowych
Przykładowe zadanie 23.
Budowla hydrologiczna, która służy do piętrzenia i regulacji przepływu wody w stawach to
A.
B.
C.
D.

kanał.
mnich.
odłówka.
przepławka.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.7

RYB.01.7. Język obcy zawodowy

Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.7. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze realizację czynności zawodowych w zakresie:
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do
umożliwiającym realizację czynności zawodowych realizacji czynności zawodowych
w zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie
Przykładowe zadanie 24.
Które z poniższych określeń z katalogu dostawcy sprzętu rybackiego będzie oznaczało filtr piaskowy?
A.
B.
C.
D.

Biofilter.
Drum filter.
Sand filter.
Slow filter.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.7. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane 2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego
nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku
obcym nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację
zadań zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące
czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości,
komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe,
prezentacje), artykułowane wyraźnie, w standardowej
odmianie języka
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych (np. napisy, broszury,
instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację
zawodową)
Przykładowe zadanie 25.
Na podstawie podanej instrukcji wybierz przycisk, którego użyjesz do włączenia karmnika.

A.
B.
C.
D.

Strzałki w górę.
Strzałka w dół.
ESC.
OK.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.3.1

RYB.01.8. Kompetencje personalne i społeczne

Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) planuje wykonanie zadania
2) planuje prace rybackie w gospodarstwie
Przykładowe zadanie 26.
Planując transport ryb do miejsca zarybienia, należy wcześniej przeprowadzić zabieg
A.
B.
C.
D.

ważenia.
odpijania.
sortowania.
znakowania.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
3.3. Część praktyczna egzaminu w Kwalifikacji RYB.01. jest przeprowadzana według modelu d i trwa 120 min.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
W stawie ziemnym jest prowadzona produkcja ryb towarowych z dwuletniego kroczka, ryby te w najbliższym czasie mają zostać
odłowione.
Przedstawiciel produkowanego gatunku został przedstawiony na rysunku 1.
Rozpoznaj gatunek i podaj jego podstawowe dane rybackie w prawej kolumnie formularza 1.
W prawej kolumnie formularza 2 wskaż obiekt (staw), w którym przebywają ryby oraz dobierz technologię podając dane
dotyczące obsad i odłowu, stosowanych zabiegów oraz dokarmiania ryb.
Następnie wykorzystując zestawienie 1, uporządkuj prace niezbędne do odłowu ryb według kolejności ich wykonywania,
ustaloną kolejność zapisz w kolumnie A formularza 3. Korzystając z własnej wiedzy dobierz po jednej jednostce sprzętu do
poszczególnych kolejnych czynności odłowowych wpisując je do kolumny B tego samego formularz 3.
Posługując się zestawienie 2 oblicz parametry montażowe kasara o dnie wszytym, uzyskane wyniki wpisz do prawej kolumny
formularza 4.
Zakończ rozwiązanie zadania, wpisaniem w polu tekstowym w dolnej części formularza 4, elementów ubioru ochronnego
pojedynczego rybaka wykonującego odłów stawów.
Rysunek 1.

Zestawienie 1. Prace wykonywane podczas odłowu ryb.
- odłów ryb z łowiska,
- ważenie i liczenie odłowionych ryb,
- wpuszczenie ryb do magazynów,
- spuszczenie wody ze stawu,

- transport ryb do magazynów,
- wynoszenie ryb na groblę,
- zagęszczenie ryb w łowisku,
- sortowanie ryb.
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Zestawienie 2. Dane projektowe kasara.
Wyszczególnienie

Wzór - symbol

Wartość lub opis

Wzór na obwód kasara w okach

A=πd:2au

Liczba całkowita podzielna przez 4

Wzór na głębokość kasara w okach

D = L : 2 a u1

Liczba całkowita

Liczba pi

π

3,14

Rozmiar boku oczka tkaniny sieciowej

a

25 mm

Poziomy współczynnik obsadzania

u

0,6

Pionowy współczynnik obsadzania

u1

0,8

Średnica kasara

d

46 cm

Głębokość kasara od obręczy do dna

L

40 cm

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 min.
Ocenie podlegać będą 5 rezultatów:
- dane produkowanego gatunku,
- opis technologii produkcji,
- kolejność wykonywania prac odłowowych,
- zestawienie sprzętu do odłowu,
- parametry obliczeniowe kasara i ubiór ochronny rybaka.
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FORMULARZE DLA ZDAJĄCEGO
Formularz 1. Podstawowe dane produkowanego gatunku.
Wyszczególnienie danych

Opis danych do uzupełnienia

Polska nazwa gatunkowa
Łacińska nazwa gatunkowa
Forma ułuszczenia ryby na zdjęciu
Ilość wąsów
Wiek osiągania dojrzałości płciowej
Termin tarła naturalnego w stawach
Pobierany pokarm naturalny
Pasza pobierana w stawach
Formularz 2. Opis technologii produkcji
Parametr technologii produkcji
Nazwa obiektu akwakultury (stawu)

Nazwa lub wartość parametru do uzupełnienia

Miesiąc, w którym obsadzamy staw
kroczkiem
Średnia masa jednostkowa kroczka w
g/szt.
Średnia obsada kroczkiem w szt./ha
Miesiąc, w którym odławiamy ryby
towarowe
Nazwa stawu, do którego przenosimy
ryby towarowe
Średnia masa jednostkowa ryb
odławianych w kg/szt.
Częstotliwość przeprowadzania
odłowów kontrolnych
Zabiegi pielęgnacyjne na stawie
Metoda dokarmienia paszą roślinną

Formularz 3. Kolejność wykonywania prac odłowowych oraz zestawienie sprzętu do odłowu.
Kolejność prac.

Kolumna A.

Kolumna B

Wyszczególnienie prac

Sprzęt do poszczególnych prac

1
2
3
4
5
6
7
8
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Formularz 4. Parametry obliczeniowe kasara i ubiór ochronny rybaka.
Lp.

Parametr

Miano

1

Obwód tkaniny na obręczy

oka

2

Długość tkaniny od obręczy do dna

oka

3

Długość boku dna

oka

4

Sposób wszycia dna

-

Ubiór ochronny pojedynczego rybaka wykonującego odłów stawów:
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Wartość

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
2) wskazuje środki ochrony indywidualnej w zależności od
podczas wykonywania zadań zawodowych
wykonywanych prac rybackich
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.2. Podstawy rybactwa śródlądowego
1) charakteryzuje środowisko życia ryb i innych
1) rozpoznaje przedstawicieli poszczególnych formacji
organizmów wodnych
ekologicznych na preparatach i rycinach
2) rozpoznaje gatunki i stadia rozwojowe ryb i innych
1) wymienia cechy budowy poszczególnych gatunków ryb i
organizmów wodnych
innych organizmów wodnych
2) opisuje terminy rozrodu wybranych gatunków ryb i innych
organizmów wodnych
3) wymienia sposoby zdobywania pokarmu przez
wybrane gatunki ryb i inne organizmy wodne
4) rozpoznaje elementy poszczególnych układów
anatomicznych ryb na preparatach i rycinach
5) dobiera nazwy łacińskie gatunków ryb do nazw polskich
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.3. Prowadzenie gospodarstwa w akwakulturze
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) stosuje metody i techniki chowu i hodowli w
1) dobiera obiekty akwakultury do produkcji różnych gatunków
akwakulturze i akwarystyce
i sortymentów ryb oraz innych organizmów wodnych
4) dobiera technologię produkcji do gatunków i sortymentów
ryb i innych organizmów wodnych
2) wykonuje prace rybackie w obiektach akwakultury
3) dobiera pasze do gatunku i sortymentu ryb oraz innych
organizmów wodnych
5) opisuje prace związane z prowadzeniem odłowów
różnych gatunków i sortymentów ryb oraz innych
organizmów wodnych
6) wymienia sprzęt stosowany do czynności
pomocniczych przy odłowach ryb
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.5. Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprzętu, maszyn i urządzeń rybackich
1) obsługuje urządzenia i maszyny w obiektach
1) dobiera sprzęt, narzędzia, maszyny i urządzenia do rodzaju
akwakultury
prac w obiektach akwakultury
3) wykonuje prace związane z transportem ikry, ryb i
2) opisuje zbiorniki i sprzęt stosowane w transporcie ikry, ryb
innych organizmów wodnych
i innych organizmów wodnych
Jednostka efektów kształcenia:
RYB.01.6. Wykonywanie, naprawa i konserwacja sprzętu sieciowego i budowli rybackich
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) wykonuje wybrane sieciowe narzędzia połowu i odłowu 1) omawia budowę sieciowych narzędzi połowu (wielkość
ryb
oczka, grubość żyłki)
2) wymienia sposoby cięcia i łączenia tkaniny sieciowej
3) oblicza parametry elementów montażowych
sieciowych narzędzi połowu
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji RYB.01. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie
użytkowanie wód śródlądowych mogą dotyczyć np.:
- wykonania karmienia obsady ryb karpiowatych w stawie ziemnym wraz z odłowem kontrolnym;
- przygotowania narzędzi pułapkowych oraz zaplanowanie połowu ryb przy wykorzystaniu tych narzędzi;
- określenia średniej wagowej i masy obsady wylęgu w basenie oraz podania rybom określonej dawki paszy.
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