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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
TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń
i systemów sterowania ruchem kolejowym:
1)
montowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym stacyjnych i liniowych;
2)
montowania urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych;
3)
montowania urządzeń zasilających systemy sterowania ruchem kolejowym;
4)
diagnostyki i utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym;
5)
utrzymywania w sprawności technicznej urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych;
6)
utrzymywania i eksploatacji urządzeń zasilających systemy sterowania ruchem kolejowym.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 jest realizowane kształcenie w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
w 5-letnim technikum– od roku szkolnego 2019/2020. Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia
na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji TKO.02 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów
sterowania ruchem kolejowym.
.
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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 TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem
kolejowym.
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 TKO.02.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
Przykładowe zadanie 1.
Świadczeniem z tytułu wypadku przy pracy jest

Uczeń (zdający):
4) wskazuje rodzaje świadczeń z tytułu wypadku przy
pracy

A. zasiłek chorobowy, jednorazowe odszkodowanie, renta itp.
B. dodatkowy urlop i wczasy rehabilitacyjne.
C. pożyczka na cele rehabilitacyjne,
D. świadczenie nie przysługuje.
Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TKO. 02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wskazuje zagrożenia występujące podczas pracy
w pobliżu sieci trakcyjnej

Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem
zadań zawodowych
Przykładowe zadanie 2.

Przechodząc przez tory, pracownik nie zachowuje zasad BHP, ponieważ
A. idzie za szybko.
B. idzie zbyt wolno.
C. chodzi po tłuczniu.
D. wchodzi na główki szyn.
Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.2 TKO.02.2 Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.2. Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego

Kryterium weryfikacji

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym
i przemiennym
Przykładowe zadanie 3.

Uczeń (zdający):
7) rozpoznaje elementy obwodów elektrycznych

Na rysunku przedstawiono symbol
A. styków zwiernych stycznika.
B. styków rozwiernych stycznika.
C. przycisku ze stykiem zwiernym.
D. przycisku ze stykiem rozwiernym .
Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.2. Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego

Kryterium weryfikacji

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) rozróżnia elementy drogi kolejowej i drogi przebiegu

Uczeń (zdający):

1) rozpoznaje elementy infrastruktury kolejowej

Przykładowe zadanie 4.
Do zamykania drogi przebiegu w urządzeniach mechanicznych scentralizowanych służy
A. zamek zerowy.
B. dźwignia ryglowa.
C. drążek przebiegowy.
D. dźwignia zwrotnicowa.
Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.2. Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego

Kryterium weryfikacji

Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia sygnały na sygnalizatorach kształtowych
8) stosuje sygnalizację obowiązującą w transporcie
i świetlnych
kolejowym
Przykładowe zadanie 5.
Który sygnał powinien wyświetlać semafor powtarzający, jeżeli na semaforze wjazdowym wyświetlany jest sygnał „Stój”?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.2. Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego

Kryterium weryfikacji

Efekt kształcenia

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) rozróżnia znaczenie wskaźników stosowanych na kolei
8) stosuje sygnalizację obowiązującą w transporcie
kolejowym
Przykładowe zadanie 6.
Który wskaźnik powinien być ustawiony przed semaforem wieloodstępowej (samoczynnej) blokady liniowej, jeżeli obraz
sygnałowy może nie być widoczny w sposób ciągły z wymaganej odległości?

W 13
A.

W 12
B.

W 11p
C.

Odpowiedź prawidłowa: D
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W 11a
D.

3.1.3 TKO.02.3 Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Kryterium weryfikacji

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) wykonuje montaż połączeń elektrycznych urządzeń
sterowania ruchem kolejowym

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje rodzaje przewodów i kabli stosowanych
do zasilania i podłączania urządzeń sterowania
ruchem kolejowym

Przykładowe zadanie 7.
Przewód ochronny na schematach elektrycznych jest oznaczany symbolem literowym
A. GLZ
B. PE
C. L
D. N
Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Kryterium weryfikacji

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się planami i schematami urządzeń
sterowania ruchem kolejowym

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje symbole stosowane na planach, schematach
i tablicach zależności urządzeń sterowania ruchem
kolejowym

Przykładowe zadanie 8.
Na przedstawionym schemacie blokady stacyjnej cyfrą 1 oznaczono

A. zestyki własne bloku dania nakazu na przebieg spod semafora A1/2.
B. blok dania nakazu na przebieg spod semafora A1/2.
C. blok otrzymania nakazu na przebieg a1.
D. zestyki drążka przebiegowego a1.
Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Kryterium weryfikacji

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się planami i schematami urządzeń
sterowania ruchem kolejowym

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje symbole stosowane na planach, schematach
i tablicach zależności urządzeń sterowania ruchem
kolejowym

Przykładowe zadanie 9.

Na fragmencie planu schematycznego stacji symbol graficzny Wk4, wskazany czerwoną strzałką, oznacza wykolejnicę
A. pojedynczą zdjętą z toru.
B. pojedynczą nałożoną na tor.
C. z dwoma sygnałami zamknięcia toru.
D. podwójną nałożoną na tory rozgałęziające się na rozjeździe.
Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

Kryterium weryfikacji

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) montuje podzespoły i urządzenia sterowania ruchem
kolejowym na stacjach i posterunkach ruchu

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje rodzaje urządzeń sterowania ruchem
kolejowym na posterunkach ruchu

Przykładowe zadanie 10.
Zamki trzpieniowe zabudowane w zwrotnicy rozjazdu, uzależnione na nastawni w płaskiej skrzyni kluczowej, są
elementem urządzeń zewnętrznych
A. mechanicznych scentralizowanych.
B. elektrycznych przekaźnikowych.
C. elektrycznych komputerowych.
D. mechanicznych kluczowych.
Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) montuje podzespoły i urządzenia sterowania ruchem
kolejowym na stacjach i posterunkach ruchu

Uczeń (zdający):
2) wyjaśnia budowę i zasadę działania podzespołów
i układów urządzeń sterowania ruchem kolejowym
na posterunku ruchu

Przykładowe zadanie 11.
Podzespołem pozwalającym uzyskać prawidłową wartość siły trzymania w elektrycznym napędzie zwrotnicowym jest
A. urządzenie sterująco-nastawcze.
B. przekładnia mechaniczna.
C. siłownik hydrauliczny.
D. sprzęgło zaporowe.
Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) montuje podzespoły i urządzenia sterowania ruchem
kolejowym na stacjach i posterunkach ruchu

Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje podzespoły urządzeń sterowania ruchem
kolejowym stosowanych na stacjach i posterunkach
ruchu na podstawie schematów, wyglądu i parametrów
technicznych

Przykładowe zadanie 12.
Urządzeniem kontroli niezajętości toru, złożonym między innymi z kasety z kartami, czujnika koła i łączy transmisyjnych,
jest
A. elektroniczny licznik osi.
B. klasyczny obwód torowy.
C. przycisk szynowy typu Neptun.
D. elektroniczny obwód nakładany.
Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) montuje podzespoły i urządzenia sterowania ruchem
kolejowym na stacjach i posterunkach ruchu

Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje podzespoły urządzeń sterowania ruchem
kolejowym stosowanych na stacjach i posterunkach
ruchu na podstawie schematów, wyglądu i parametrów
technicznych

Przykładowe zadanie 13.
W celu umożliwienia wykonania regulacji wartości napięcia zasilającego żarówki, w komorze semafora świetlnego jest
zabudowany transformator
A. oddzielający.
B. separacyjny.
C. sygnałowy.
D. torowy.
Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) montuje podzespoły i urządzenia sterowania ruchem
kolejowym na stacjach i posterunkach ruchu

Uczeń (zdający):
2) wyjaśnia budowę i zasadę działania podzespołów i
układów urządzeń sterowania ruchem kolejowym na
posterunku ruchu

Przykładowe zadanie 14.
Podczas wyjazdu pociągu na szlak powinna zostać zwolniona zastawka nad blokiem początkowym po
A. zablokowaniu bloku początkowego na nastawni wyprawiającej pociąg.
B. cofnięciu drążka przebiegowego do stanu zasadniczego.
C. zmianie obrazu semafora wyjazdowego na sygnał „Stój”.
D. zwolnieniu przebiegu.
Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) montuje urządzenia sygnalizacji przejazdowej

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje rodzaje urządzeń sygnalizacji stosowanej
na przejazdach kolejowo-drogowych

Przykładowe zadanie 15.
Jednym z typów samoczynnych systemów przejazdowych służących do zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowodrogowych jest
A. RASP-4.
B. SWDR.
C. DSAT.
D. MOR.
Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) montuje urządzenia sygnalizacji przejazdowej

Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje podzespoły urządzeń na podstawie
schematów, wyglądu i parametrów technicznych

Przykładowe zadanie 16.

Przedstawione na rysunku urządzenie to
A. elektromagnes torowy SHP.
B. głowica torowa licznika osi.
C. przekaźnik torowy.
D. czujnik CTII.
Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) wykonuje montaż połączeń elektrycznych urządzeń
sterowania ruchem kolejowym

Uczeń (zdający):
4) analizuje dokumentację projektową urządzeń

Przykładowe zadanie 17.
Kable odcinkowe, prowadzące z nastawni do urządzeń przytorowych, należy oznaczyć numeracją
A. czterocyfrową,
B. jednocyfrową,
C. dwucyfrową,
D. trzycyfrową.
Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych

Uczeń (zdający):
5) dobiera przyrządy do pomiaru wielkości elektrycznych

Przykładowe zadanie 18.

Na rysunku jest przedstawiony układ do pomiaru rezystancji izolacji kabla przy użyciu
A. mikrowoltomierza.
B. miliwoltomierza.
C. megaomomierza.
D. miliomomierza.
Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) konserwuje urządzenia zasilające na stacjach i liniach
kolejowych

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia źródła podstawowego i awaryjnego zasilania
urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Przykładowe zadanie 19.
Podstawowe zasilanie nowobudowanych urządzeń srk zgodnie z instrukcją Ie-4 powinno odbywać się z
A. dwóch niezależnych sieci energetycznych prądu przemiennego.
B. dwóch niezależnych sieci energetycznych prądu stałego.
C. agregatu spalinowo - elektrycznego.
D. baterii akumulatorów.
Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) konserwuje urządzenia zasilające na stacjach i liniach
kolejowych

Uczeń (zdający):
4) reguluje parametry urządzeń zasilających

Przykładowe zadanie 20.
Regulację napięcia na wyjściu transformatora zasilającego obwód torowy należy wykonać przez zmianę
A. obciążenia po stronie pierwotnej transformatora.
B. odczepów uzwojenia wtórnego.
C. długości odcinka izolowanego.
D. odbiornika torowego.
Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) wykonuje regulacje urządzeń sterowania ruchem
kolejowym

Uczeń (zdający):
3) dobiera przyrządy i narzędzia niezbędne do wykonania
regulacji podzespołów i urządzeń

Przykładowe zadanie 21.
Którego przyrządu należy użyć do pomiaru bezpośredniego grubości suwaka nastawczego?
A. Sprawdzianu typu C.
B. Głębokościomierza.
C. Szczelinomierza.
D. Suwmiarki.
Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.4. TKO.02.4. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.4. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) ocenia stan techniczny urządzeń sterowania ruchem
kolejowym

Uczeń (zdający):
1) analizuje wytyczne zawarte w instrukcjach i
dokumentacjach technicznych w celu oceny stanu
technicznego urządzeń

Przykładowe zadanie 22.

Według zapisów fragmentu instrukcji Ie–12, opórka zastawki zerwania pędni w napędach zabudowanych w rozjazdach o
skoku iglicy 160 mm powinna mieć szerokość
A. 10 ± 0,4 mm
B. 20 ± 0,4 mm
C. 80 ± 0,4 mm
D. 120 ± 0,4 mm
Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.4. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) sprawdza działanie urządzeń sterowania ruchem
kolejowym po remoncie, naprawie lub zdarzeniu
kolejowym

Uczeń (zdający):
4) sprawdza stan urządzeń sterowania ruchem kolejowym
po zdarzeniu kolejowym

Przykładowe zadanie 23.
W czasie sprawdzania stanu samoczynnej blokady liniowej po wypadku kolejowym należy między innymi sprawdzić
A. elementy współpracujące z blokiem Ko.
B. przeciwwtórność liniową.
C. bloki Po, Ko i Poz.
D. kierunek blokady.
Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.4. Eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) obsługuje komputerowe systemy wspomagania
eksploatacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Uczeń (zdający):
1) interpretuje komunikaty generowane przez
komputerowe systemy sterowania ruchem
kolejowym

Przykładowe zadanie 25.

Symbole w kolorze zielonym, przedstawione na rysunku, stosowane na komputerowych pulpitach nastawczych urządzeń
sterowania ruchem kolejowym, informują, że:
A. zwrotnica jest utwierdzona w przebiegu.
B. jest to sygnał zezwalający dla manewru.
C. jest to sygnał zezwalający dla pociągu.
D. jest to wykolejnica zdjęta z toru.
Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.5. TKO.02.6. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
1) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone
wyraźnie, w standardowej odmianie języka obcego
informacje.
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 26.
Jak rozumiesz poniższy tekst dotyczący czynności zawodowych zawartych w instrukcji Ie-12. Przedstaw istotne elementy
treści instrukcji.
§ 14. Treatments on electrical devices.
Repairs or replacement of components in equipment should be carried out, if possible with the power off and
you must notify all employees which are directly interested in these operations about re-enabling. When you
check ( it includes : measurements of electrical quantities or functional checking) and in cause repairs or
exchanges of elements, if movement conditions or other like something prevent power off, you must comply
with applicable health and safety regulations when you are working with electrical appliances and you must
remember that you should exercised extreme caution and use protective equipment appropriate to the
situation.

§ 14. Zabiegi przy urządzeniach elektrycznych
Naprawę lub wymianę elementów w urządzeniach elektrycznych należy wykonywać w miarę
możliwości przy wyłączonym napięciu, a o ponownym jego włączeniu należy powiadomić wszystkich
pracowników bezpośrednio zainteresowanych tymi zabiegami. Przy sprawdzaniu (obejmującym
pomiary wielkości elektrycznych lub sprawdzanie funkcjonalne) oraz w przypadku napraw lub
wymian elementów, jeżeli warunki ruchowe lub inne uniemożliwiają wyłączenia napięcia, należy
stosować się do obowiązujących przepisów BHP przy pracach w urządzeniach elektrycznych,
pamiętając, że należy zachować szczególną ostrożność oraz wykorzystywać stosowne do danej
sytuacji wyposażenie ochronne.
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3.1.6. TKO.02.7. Kompetencje personalne i społeczne

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) wyjaśnia na czym polega zachowanie etyczne w
zawodzie

Przykładowe zadanie 27.
Zachowanie etyczne w zawodzie polega na
A . przestrzeganiu przez pracownika zasad kodeksu etycznego oraz norm i reguł obowiązujących na stanowisku pracy.
B . dzieleniu się tajemnicą zawodową z mediami.
C . dbałości o własne interesy.
D. asertywnym zachowaniu.
Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.7. TKO.02.8. Organizacja pracy małych zespołów

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) wskazuje wzorce prawidłowej współpracy w grupie

Przykładowe zadanie 28.
Wzorem prawidłowej współpracy w grupie jest:
A . otwarta komunikacja w zespole, realizowanie celów zespołowych, okazywanie zaufania, budowanie przyjaznej
atmosfery itp.
B . brak wzajemnych kontaktów między pracownikami.
C . sumienne wykonywanie swoich zadań.
D . tworzenie atmosfery rywalizacji.
Odpowiedź prawidłowa: A
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

3.2.1.TKO.02.3 Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Na podstawie załączonych planów połącz obwód sygnałowy i świateł sygnału zastępczego. Zmierz i nastaw na autotransformatorze
napięcie zgodne z parametrami uzwojenia pierwotnego transformatora Ts. Zmierz napięcie na żarówkach sygnałowych oraz czas
podawania sygnału zastępczego i ustaw zgodnie z instrukcją Ie-12 (E-24), której fragmenty podano poniżej. Za każdym razem zgłoś
przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki chęć załączenia napięcia zasilającego. Pracuj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Fragmenty §23 instrukcji Ie-12 (E-24):
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Opis działania obwodów:
 po załączeniu napięcia świeci żarówka C,
 po wciśnięciu przycisku wzbudza się przekaźnik SSz oraz przekaźnik Cz zaczyna odmierzać zadany czas, przekaźnik IMP
zaczyna pracę,
 żarówka B świeci światłem migowym, jednocześnie żarówka C cały czas świeci ciągle,
 po odmierzeniu zadanego na przekaźniku Cz czasu odwzbudza się przekaźnik SSz, przekaźnik IMP kończy pracę,
 świeci tylko żarówka C.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie będą podlegać 4 rezultaty:
 poprawność wykonanych połączeń,
 regulacja napięć na autotransformatorach Tr i Ts oraz na żarówce C,
 regulacja czasu na przekaźniku Cz,
 zgodność działania obwodów z opisem.
oraz
przebieg realizowanego zadania.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zdaniem praktycznym wraz z kryteriami
weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami
ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) przygotowuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa
dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych

3) stosuje środki ochrony indywidualnej podczas
wykonywania montażu i eksploatacji sieci
zasilających urządzenia sterowania ruchem kolejowym

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.2. Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych
5) dobiera przyrządy do pomiaru wielkości
elektrycznych
6) dokonuje pomiaru wartości wielkości elektrycznych
w obwodach prądu stałego i przemiennego
7) stosuje przepisy dotyczące funkcjonowania transportu
6) wykonuje czynności zawodowe na podstawie
kolejowego
instrukcji technicznych urządzeń i instrukcji
kolejowych
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.02.3. Montaż urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) montuje podzespoły i urządzenia sterowania ruchem
3) rozpoznaje podzespoły urządzeń sterowania ruchem
kolejowym stosowanych na stacjach i posterunkach
kolejowym na stacjach i posterunkach ruchu
ruchu na podstawie schematów, wyglądu
kolejowym stosowanych na stacjach i posterunkach
ruchu na podstawie schematów, wyglądu
i parametrów technicznych
5) dobiera narzędzia do prac w urządzeniach sterowania
ruchem kolejowym, stosowanych na posterunkach ruchu
7) dokonuje montażu podzespołów urządzeń sterowania
ruchem kolejowym na posterunkach ruchu
8) dokonuje uruchomienia urządzeń po wykonanych
czynnościach w urządzeniach sterowania ruchem
kolejowym
9) sprawdza poprawność działania zamontowanego
urządzenia na posterunku ruchu
9) wykonuje regulacje urządzeń sterowania ruchem
2) stosuje metody pomiarowe do sprawdzenia stanu
kolejowym
urządzenia sterowania ruchem kolejowym
3) dobiera przyrządy i narzędzia niezbędne do wykonania
regulacji podzespołów i urządzeń
5) przeprowadza regulacje parametrów obwodów
i urządzeń stacyjnych i liniowych oraz przejazdów
kolejowo-drogowych
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