INFORMATOR
O EGZAMINIE ZAWODOWYM

TECHNIK BUDOWY DRÓG
311216

Część szczegółowa

Kształcenie wg podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego z 2019 r.

Aktualizacja – 25 sierpnia 2022 r.

WARSZAWA 2022

Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku

UKŁAD GRAFICZNY © CKE 2022

Spis treści
1. Wstęp……………………………………………………………………………………………………………………………..…

4

2. Informacje o zawodzie……………………………………………………………………………………………………….……

5

2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie……………………………………………………………….………….……..…..

5

2.2 Zadania zawodowe…………………………………………………………………………………….…...…………………

5

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie………………………………………………………………………………………….

5

3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań………………………………………………………………………….….

6

Kwalifikacja BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych…………………...…………..

6

3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu………………………………………….……………………………..

6

3.1.1

BUD.13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy………………………………………………………………..…..

6

3.1.2

BUD.13.2 Podstawy drogownictwa……………………………….……………………………………………..

6

3.1.3

BUD.13.3 Obsługa maszyn i urządzeń drogowych….….………………………… …………………………..

8

3.1.4

BUD.13.4. Obsługa maszyn do robót ziemnych……………………..………………………….....................

11

3.1.5

BUD.13.5 Wykonywanie robót ziemnych…………………………………………………………………...…..

12

3.1.6

BUD.13.6 Wykonywanie robót drogowych.…………………………….………………………………..……..

15

3.1.7

BUD.13.7 Język obcy zawodowy……………………………………….………………………………..……..

17

3.1.8

BUD.13.8 Kompetencje personalne i społeczne ……………………………………………………..…..…..

18

3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu.……………………………………………………………....….…

19

Kwalifikacja BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz
sporządzanie kosztorysów………………………………………………………………………………………………….
3.3. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu……………………………………………………….………….…….

25
25

3.3.1

BUD.15.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy.…………………………………………………...……………….

25

3.3.2

BUD.15.2 Podstawy drogownictwa.…………………………………………………………..……….……….

25

3.3.3

BUD.15.3 Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych………..………..

27

3.3.4

BUD.15.4. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów
inżynieryjnych …………………………………………….……………………………………………..….……

30

3.3.5

BUD.15.5 Kosztorysowanie robót drogowych………………………………………………………….….…

32

3.3.6

BUD.15.6 Język obcy zawodowy………………………………….………………………………………..…..

34

3.3.7

BUD.15.7 Kompetencje personalne i społeczne…………………………………………………………..….

35

3.3.8

BUD.15.8 Organizacja pracy małych zespołów……………………………………….……………………....

36

3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu.……………………………………………………………....….…

37

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 technik budowy dróg wyodrębniono dwie kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

BUD.13.

Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

BUD.15.

Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich
oraz sporządzanie kosztorysów

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy dróg powinien być przygotowany do wykonywania zadań
zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
a) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach ziemnych i drogowych,
b) wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych,
c) wykonywania robót związanych z budową dróg i drogowych obiektów inżynieryjnych oraz typowych budowli ziemnych,
d) wykonywania robót związanych z utrzymaniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich, w tym robót ziemnych oraz
związanych z wbudowywaniem mieszanek mineralno-asfaltowych
2) w zakresie kwalifikacji BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz
sporządzanie kosztorysów
a) organizowania robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych,
b) organizowania robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych,
c) kosztorysowania robót drogowych.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik budowy dróg jest realizowane w technikum o 5 letnim cyklu
nauczania, a od roku szkolnego 2020/2021 także w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, w której nauczanie odbywa się
wyłącznie na podbudowie branżowej szkoły I stopnia, kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych.
Od 1 września 2020 r. kształcenie w kwalifikacjach BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych
i drogowych oraz BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie
kosztorysów 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 BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji

3.1.1 BUD.13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) określa zagrożenia związane z występowaniem
czynników szkodliwych w środowisku pracy

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
8) wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla
zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska
związanym z wykonywaniem zadań zawodowych

Przykładowe zadanie 1.
Chcąc zapobiec uszkodzeniu ciała mechanika pompującego koło po dokonanej naprawie opony, należy
A.
B.
C.
D.

zanurzyć koło w wodzie.
posmarować obręcz klejem.
schłodzić obręcz gaśnicą śniegową.
wstawić koło do osłony zabezpieczającej.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.2.BUD.13.2. Podstawy drogownictwa
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.2. Podstawy drogownictwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się przepisami prawa dotyczącymi budowy 3) opisuje poszczególne rodzaje dróg i drogowych obiektów
i utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich
inżynierskich
Przykładowe zadanie 2.
Most to obiekt inżynierski służący do przeprowadzenia trasy komunikacyjnej nad
A.
B.
C.
D.

przepustem.
wodą płynącą.
torami kolejowymi.
zaniżeniem terenu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.2. Podstawy drogownictwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) posługuje się dokumentacją projektową i technologiczną 2) rozróżnia elementy pasa drogowego oraz elementy
budowy poszczególnych warstw konstrukcyjnych
infrastruktury drogi
nawierzchni jezdni oraz innych elementów
infrastruktury drogowej
Przykładowe zadanie 3.

Który element drogi kołowej oznaczono na rysunku literą E?
A.
B.
C.
D.

Jezdnię.
Pobocze.
Koronę drogi
Korpus drogi.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.2. Podstawy drogownictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru
robót

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) określa zasady sporządzania obmiaru robót

Przykładowe zadanie 4.
Obmiar robót powinien być wykonany
A.
B.
C.
D.

przed rozpoczęciem robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej.
przed rozpoczęciem robót budowlanych na podstawie pomiarów z natury.
po zakończeniu robót na podstawie dokumentacji powykonawczej.
po zakończeniu robót na podstawie pomiarów z natury.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.2. Podstawy drogownictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) wykonuje pomiary terenowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia sprzęt do pomiarów terenowych

Przykładowe zadanie 5.
Na którym rysunku przedstawiono węgielnicę pryzmatyczną służącą do wyznaczania kątów prostych w terenie?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.3. BUD.13.3. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.3. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje maszyny stosowane do budowy
i utrzymania dróg, w tym maszyny, które mogą
obsługiwać wyłącznie osoby posiadające
uprawnienia operatora
Przykładowe zadanie 6.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) określa zastosowania maszyn w robotach ziemnych
i drogowych

Recyklery to urządzenia, które najczęściej stosowane są do
A.
B.
C.
D.

przesiewania odzyskanego kruszywa na wskazane frakcje.
uszorstniania warstwy wierzchniej nawierzchni betonowej.
powtórnego przerobu sfrezowanych warstw bitumicznych.
przerobu tworzyw sztucznych na nawierzchnie drogowe.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.3. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje budowę i rodzaje układów
napędowych stosowanych w maszynach do robót
drogowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) opisuje rodzaje i zasady pracy układów i urządzeń
zmniejszających ilość cząstek stałych oraz tlenków azotu
w spalinach silników spalinowych

Przykładowe zadanie 7.
W celu redukcji szkodliwych dla atmosfery tlenków azotu wtryskuje się
A.
B.
C.
D.

olej silnikowy do układu dolotowego silnika z zapłonem samoczynnym.
płyn AdBlue do układu dolotowego silnika z zapłonem samoczynnym.
olej silnikowy do układu wydechowego silnika wysokoprężnego.
płyn AdBlue do układu wydechowego silnika wysokoprężnego.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.3. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) ocenia stan techniczny i czynniki mające wpływ na
proces zużywania się maszyn do robót drogowych i
ich zespołów

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) korzysta z instrukcji użytkowania i obsługi maszyny, w tym
instrukcji obsługi codziennej i obsługi transportowej

Przykładowe zadanie 8.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem przeglądów i konserwacji maszyny do robót drogowych, co 6 miesięcy lub
100 h należy sprawdzać
A.
B.
C.
D.

osadnik.
łapacz iskier.
filtr powietrza.
świecę zapłonową.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.3. Obsługa maszyn do robót ziemnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje budowę maszyn do rozkładania
mieszanek mineralno-asfaltowych i ich zespołów

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wskazuje w maszynie i opisuje urządzenia zespołu
podawania mieszanki, urządzenia zespołu niwelacji
i elementy układu hamulcowego

Przykładowe zadanie 9.

Na rysunku przedstawiającym fragment maszyny do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych, cyframi 1 i 2
oznaczono
A.
B.
C.
D.

1 - hydrostatyczny napęd przenośników; 2 - przenośniki ślimakowe.
1 - osiowy siłownik dwustronnego działania; 2 - bębny frezujące.
1 - przekładnie napędu podnośników; 2 - przenośniki taśmowe.
1 - hydrostatyczny układ skrętu; 2 - sprężarki osiowe.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.3. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) charakteryzuje budowę i zasady pracy frezarek do
nawierzchni dróg z napędem spalinowym do
rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych i ich
zespołów

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) określa zasady ochrony operatora, jakie daje kabina typu
ROPS oraz FOPS

Przykładowe zadanie 10.
Konstrukcja kabiny frezarki typu FOPS chroni operatora maszyny przed
A.
B.
C.
D.

spadającymi przedmiotami.
skutkami obwałów skalnych.
skutkami przewrócenia się maszyny.
spadającymi przedmiotami oraz skutkami obwałów skalnych.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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3.1.4. BUD.13.4. Obsługa maszyn do robót ziemnych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.4. Obsługa maszyn do robót ziemnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje rodzaje i układy napędowe
stosowane w maszynach do robót ziemnych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) rozróżnia budowę i zasady pracy układów napędowych
i sterujących: mechanicznych, hydrokinetycznych,
hydrostatycznych, elektrycznych, hybrydowych

Przykładowe zadanie 11.
Na rysunku przedstawiono schemat
A.
B.
C.
D.

wspomagania układu kierowniczego.
przekładni hydrokinetycznej.
pompy hydrostatycznej.
turbosprężarki.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.4. Obsługa maszyn do robót ziemnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) ocenia stan techniczny maszyny oraz czynników
1) dobiera materiały eksploatacyjne dla określonych maszyn do
mających wpływ na proces zużywania się maszyn do
robót ziemnych
robót ziemnych
Przykładowe zadanie 12.
Siłowniki odpowiadające za położenie lemiesza w przedstawionej na rysunku spycharce zasilane są
A.
B.
C.
D.

olejem napędowym.
wysokim napięciem.
olejem hydraulicznym.
sprężonym powietrzem.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.4. Obsługa maszyn do robót ziemnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) opisuje ogólną budowę i zasady pracy koparek
jednonaczyniowych kołowych i gąsienicowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje narzędzia robocze stosowane w koparkach
jednonaczyniowych

Przykładowe zadanie 13.

Na przedstawionej na rysunku koparko-ładowarce, cyframi 1, 2 i 3 oznaczono
A.
B.
C.
D.

1 – lemiesz, 2 – łyżkę, 3 - młot hydrauliczny.
1 – łyżkę, 2 – lemiesz, 3 - młot pneumatyczny.
1 – widły, 2 – łyżkę, 3 – zagęszczarkę stopową.
1 – równiarkę, 2 – widły, 3 – zagęszczarkę płytową.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.5. BUD.13.5. Wykonywanie robót ziemnych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.5. Wykonywanie robót ziemnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) opisuje rodzaje gruntów i ich podział na kategorie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia rodzaje gruntów spulchnionych i zagęszczonych

Przykładowe zadanie 14.
Który grunt po odspojeniu uzyska największy współczynnik spulchnienia?
A.
B.
C.
D.

Sucha glina.
Wilgotny żwir.
Suchy piasek.
Rumosz skalny.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.5. Wykonywanie robót ziemnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje sposoby przeprowadzania robót
przygotowawczych przyczyniających się do
właściwego przygotowania placu budowy

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wyjaśnia sposoby przeprowadzenia robót
przygotowawczych, w tym:
a) ustalanie kategorii gruntów
b) ustalanie wód gruntowych
c) oczyszczanie terenu
d) usunięcie przeszkód terenowych
e) rozeznanie istniejącego uzbrojenia terenu

Przykładowe zadanie 15.

Którą robotę przygotowawczą wykonuje przedstawiona na rysunku maszyna?
A. Karczuje pnie.
B. Zdejmuje warstwę humusu.
C. Wyrównuje teren pod dalsze roboty budowlane.
D. Oczyszcza teren z pozostałości po frezowaniu pni.
Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.5. Wykonywanie robót ziemnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) posługuje się dokumentacją robót ziemnych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) posługuje się pojęciami technologicznymi związanymi
z robotami ziemnymi

Przykładowe zadanie 16.
Odkładem nazywamy
A.
B.
C.
D.

miejsce pobierania gruntów do budowy nasypów, leżące w pasie drogowym.
miejsce pobierania gruntów do budowy nasypów, leżące poza pasem drogowym.
nasyp wykonany z niepotrzebnego gruntu z wykopów w pasie drogowym, usytuowany w pasie drogowym.
nasyp wykonany z niepotrzebnego gruntu z wykopów w pasie drogowym, usytuowany poza pasem drogowym.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.5. Wykonywanie robót ziemnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) określa utrudnienia i zagrożenia występujące przy
wykonywaniu robót ziemnych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wyjaśnia sposób określania klina odłamu gruntu

Przykładowe zadanie 17.

Z przedstawionego schematu wynika, że klin odłamu dla piasku suchego oblicza się wg wzoru
A.
B.
C.
D.

L=H+0,6m
L=0,5H+0,6m
L=1,5H+0,6m
L=1,25H+0,6m

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.5. Wykonywanie robót ziemnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) opisuje rodzaje robót ziemnych wykonywanych przy
budowie drogi

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa zakres robót ziemnych wykonywanych przy
budowie drogi, w tym:
a) wywożenie urobku z koryta drogi
b) nawożenie urobku z ukopu
c) równanie powierzchni
d) miksowanie gruntu
e) zagęszczanie gruntu
f) wykonywanie skarp
g) wykonywanie odwodnienia

Przykładowe zadanie 18.

Które czynności wykonuje przedstawiona na filmie koparka jednonaczyniowa podsiębierna?
A.
B.
C.
D.

Nasypuje i wyrównuje warstwę żwiru.
Spulchnia i zdejmuje warstwę żwiru.
Nasypuje i zdejmuje warstwę żwiru.
Rozgarnia i ubija warstwę żwiru.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.5. Wykonywanie robót ziemnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
10) charakteryzuje pracę koparkami

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) określa techniki pokonywania wzniesień przez koparki
jednonaczyniowe

Przykładowe zadanie 19.

Przedstawioną na rysunku minikoparką z DTR należy wjeżdżać na zbocze
A.
B.
C.
D.

tyłem, z łyżką w pozycji dolnej i opuszczonym lemieszem.
przodem, z łyżką w pozycji dolnej i podniesionym lemieszem.
z maksymalną prędkością, z łyżką w pozycji górnej i podniesionym lemieszem.
z prędkością maksymalnie15 km/h, z łyżką w pozycji dolnej i opuszczonym lemieszem.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.6. BUD.13.6. Wykonywanie robót drogowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.6. Wykonywanie robót drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje rodzaje warstw nawierzchni drogowej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) opisuje układ warstw nawierzchni drogowej

Przykładowe zadanie 20.
Cyfrą 5 oznaczono na rysunku
A.
B.
C.
D.

podłoże gruntowe.
podbudowę zasadniczą.
podbudowę pomocniczą.
podłoże gruntowe ulepszone.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.6. Wykonywanie robót drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) określa przyczyny występowania wad podczas
wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wyjaśnia przyczyny tworzenia się fal na układanej
nawierzchni

Przykładowe zadanie 21.
Przedstawione na rysunku tworzenie się garbów zagęszczanej mieszanki obok wału spowodowane jest
A.
B.
C.
D.

zbyt niską temperaturą mieszanki mineralno-asfaltowej.
zbyt wysoką temperaturą mieszanki mineralno-asfaltowej.
za małą ilością lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej.
za dużą ilością kruszywa w mieszance mineralno-asfaltowej.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.6. Wykonywanie robót drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
11) charakteryzuje pracę frezarek drogowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) opisuje sposób frezowania nawierzchni drogowych metodą
skrawania współbieżnego oraz przeciwbieżnego

Przykładowe zadanie 22.

Którą metodę frezowania nawierzchni przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Skrawania współbieżnego, kiedy obrót bębna jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki.
Skrawania przeciwbieżnego, kiedy obrót bębna jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki.
Skrawania współbieżnego, kiedy obrót bębna jest przeciwny do ruchu postępowego frezarki.
Skrawania przeciwbieżnego, kiedy obrót bębna jest przeciwny do ruchu postępowego frezarki.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.6. Wykonywanie robót drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
12) określa zasady zabezpieczenia układu roboczego
bębna skrawającego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) wyjaśnia rolę regulacji roboczego położenia płyt bocznych
oraz płyty tylnej i przedniej zgarniającej

Przykładowe zadanie 23.
Regulacja płyt bocznych frezarki umożliwia podniesienie jednej z płyt w celu
A.
B.
C.
D.

rozłączenia napędu walca skrawającego.
zmienienia grubości frezowanej nawierzchni.
wykonania frezowania nawierzchni bez odbioru urobku.
ominięcia przeszkody lub frezowania bezpośrednio przy krawężniku.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.7. BUD.13.7. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.7. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
szczególnym uwzględnieniem środków
leksykalnych), umożliwiającym realizację
czynności zawodowych w zakresie 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

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy,
w tym związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i higieny pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów
koniecznych 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 24.
Schemat którego układu napędowego przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Hybrydowego.
Hydraulicznego.
Hydrostatycznego.
Hydrokinetycznego.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.7. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego
w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach
związanych z wykonywaniem czynności zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przekazuje w języku polskim informacje sformułowane
w języku obcym nowożytnym

Przykładowe zadanie 25.

Przedstawione ostrzeżenie, zamieszczone w instrukcji obsługi maszyny oznacza, że

A. konstrukcja ROPS powinna zawsze znajdować się w pozycji poziomej podczas pracy maszyn ze składaną
konstrukcją ROPS.
B. konstrukcja ROPS powinna zawsze znajdować się w pozycji podniesionej podczas pracy maszyn ze składaną
konstrukcją ROPS.
C. konstrukcja ROPS powinna zawsze znajdować się w pozycji złożonej podczas transportu maszyn ze składaną
konstrukcją ROPS.
D. konstrukcja ROPS zawsze znajdować się w pozycji opuszczonej podczas transportu maszyn ze składaną
konstrukcją ROPS.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.7. BUD.13.8. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.8. Kompetencje personalne i społeczne

Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) planuje wykonanie zadania

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) określa czas realizacji zadań

Przykładowe zadanie 26.
Ile dni będzie trwała budowa drogi podzielonej na trzy odcinki, jeżeli zaplanowano roboty metodą równomiernego
wykonania robót, każdy odcinek składa się z trzech etapów tj. wykonanie podbudowy, ułożenie warstwy wiążącej
i ułożenie warstwy ścieralnej, a każdy etap będzie wykonywany przez 2 dni?
A.
B.
C.
D.

6 dni.
8 dni.
10 dni.
12 dni.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.2 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych jest
przeprowadzana według modelu w i trwa 180 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu:

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym:
1. Wykonaj przegląd techniczny zagęszczarki płytowej zgodnie z przygotowaną dokumentacją techniczno – ruchową. Oceń
zużycie filtra powietrza i filtra paliwa. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zużycia któregoś z elementów wymień go na
nowy.
W karcie obsługi technicznej zagęszczarki płytowej (Formularz 1) zaznacz element uszkodzony lub zużyty podlegający wymianie.
2. Wykonaj fragment konstrukcji nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej układanej na zimno, zgodnie z zamieszczonymi
rysunkami 1, 2 i Załącznikiem 1 oraz dokonaj zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót drogowych.
3. Wykonaj obliczenie mas ziemnych zdejmowanej ziemi roślinnej (humusu) o powierzchni P = 1628 m 2 i grubości warstwy humusu
11 cm. Oblicz objętość zdejmowanej ziemi roślinnej do odkładu i późniejszego wykonania za pomocą wzoru:

Wynik obliczeń skoryguj o współczynnik spulchnienia s = 5 % i zapisz go z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku
w Formularzu 2..
Następnie oblicz masę (ciężar) powstałej hałdy, przy założeniu gęstości objętościowej spulchnionego humusu: 12

, gdzie

przyjmij, że 1 N = 0,1 kg, a 1 kN = 1000 N.. Obliczenia oraz ich wynik, podany w tonach z dokładnością do drugiego miejsca po
przecinku, zapisz w Formularzu 2..
Dodatkowe instrukcje do wykonania zadania:
Wykonanie przeglądu technicznego zagęszczarki płytowej, wymianę uszkodzonego lub zużytego elementu oraz wykonanie każdej
z warstw nawierzchni zgłaszaj Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, a do wykonania kolejnej części zadania przystępuj
po uzyskaniu zgody na kontynuowanie prac.
Poszczególne warstwy nawierzchni zagęszczaj za pomocą ręcznego ubijaka.
Do wykonania zadania użyj przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym materiałów, zgromadzonego sprzętu i narzędzi oraz
elementów niezbędnych do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót drogowych.

20

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów
przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko, oczyść narzędzia oraz sprzęt i odłóż je w miejsce pobrania. Odpady umieść
w odpowiednich pojemnikach i zgłoś Przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, wykonanie zadania.

Rysunek 1. Rzut poziomy fragmentu nawierzchni do ułożenia

Rysunek 2. Układ warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej układanej na zimno
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Załącznik 1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące pomiarów nawierzchni z mieszanki mineralnoasfaltowej układanej na zimno w czasie wykonywania robót.
Zakres pomiarów w czasie robót
Lp.

Wyszczególnienie pomiarów

Wartości dopuszczalne

1.

Sprawdzenie równości podbudowy i podsypki
łatą

Nierówności nie mogą przekraczać ±1 cm

2.

Sprawdzenie równości nawierzchni w przekroju
poprzecznym i podłużnym łatą z pomiarem
prześwitu

Prześwity między łatą a powierzchnią nawierzchni nie
większe niż 8 mm

3.

Sprawdzenie spadku poprzecznego nawierzchni

Odchyłka nie większa niż 0,5% (różnica wysokości
nawierzchni na długości 1 m wynosi 2 cm ±0,5 cm)

4.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni mineralnoasfaltowej

Zgodnie z dokumentacją

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
- ocena zużycia filtra powietrza i filtra paliwa oraz wymieniony uszkodzony lub zużyty element zagęszczarki płytowej
- karta obsługi technicznej zagęszczarki płytowej
- wykonana warstwa podbudowy
- wykonana warstwa ścieralna
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca wykonywania robót
- objętość zdejmowanej ziemi roślinnej do odkładu i masa (ciężar) powstałej hałdy
oraz
- przebieg przeglądu technicznego zagęszczarki płytowej, wymiany uszkodzonego lub zużytego elementu
- przebieg wykonania robót nawierzchniowych.
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Formularz 1.
Karta obsługi technicznej zagęszczarki płytowej
Lp.

Nazwa uszkodzonego/zużytego elementu
podlegającego wymianie

1

Filtr powietrza

2

Filtr paliwa

Element uszkodzony
podlegający wymianie*

*zaznacz znakiem X element uszkodzony podlegający wymianie

Formularz 2.
Objętość zdejmowanej ziemi roślinnej do odkładu i masa (ciężar) powstałej hałdy
Parametr

Obliczenia

Wynik obliczeń

Objętość zdejmowanej
ziemi roślinnej do
odkładu
Masa (ciężar) powstałej
hałdy

23

Jednostka
miary

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

5) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymogami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska

2) stosuje zasady organizacji stanowiska pracy wynikające
z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
3) dostosowuje stanowisko pracy do wymagań określonych
w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
4) dobiera wyposażenie i sprzęt w zależności od rodzaju
stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
5)

rozmieszcza materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie
z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na określonym
stanowisku pracy

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

2) dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju
wykonywanych zadań na stanowisku pracy

7) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska na stanowisku pracy

6) obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy
zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

3) używa środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy
zgodnie z ich przeznaczeniem

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.3. Obsługa maszyn i urządzeń drogowych
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

4) ocenia stan techniczny i czynniki mające wpływ
na proces zużywania się maszyn do robót
drogowych i ich zespołów

1) dobiera materiały eksploatacyjne do określonych maszyn do
robót drogowych
3) korzysta z instrukcji użytkowania i obsługi maszyny, w tym
instrukcji obsługi codziennej i obsługi transportowej
7) dokonuje wpisów w książce maszyny budowlanej
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.5 Wykonywanie robót ziemnych
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

4) wykonuje obliczenia mas ziemnych

1) wykonuje obliczenia mas ziemnych na podstawie objętości
gruntu w stanie spulchnionym
2) korzysta ze współczynnika spulchnienia gruntu oraz stopnia
zagęszczenia gruntu

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.13.6 Wykonywanie robót drogowych
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

6) stosuje układanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowej w sposób gwarantujący
uzyskanie pożądanego efektu

3) wykonuje wbudowywania poszczególnych warstw
nawierzchni mineralno-asfaltowej

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.13 Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
mogą dotyczyć, np.:
- wykonania przeglądu technicznego łaty (listwy) wibracyjnej spalinowej zgodnie z przygotowaną instrukcją producenta, wymiana
świecy zapłonowej,
- wykonania naprawy fragmentu nawierzchni mineralno-asfaltowej, wykorzystując mieszankę mineralno-asfaltowej układanej na
zimno,
- wykonania niezbędnych czynności serwisowych/obsługowych w łacie (listwie) wibracyjnej spalinowej po zatankowaniu
niewłaściwego paliwa,
- wykonania naprawy fragmentu nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykorzystując do wypełnienia ubytku mieszankę
mineralno-asfaltową układaną na zimno,
- wymiany oleju w wibratorze zagęszczarki płytowej,
- wykonania fragmentu konstrukcji drogi rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej układanej na zimno,
- wykonania wymiany zużytej stopy w ubijaku stopowym i codziennych czynności obsługowych,
- uzupełnienia przestrzeni, mieszanką mineralno-asfaltową układaną na zimno, pomiędzy studzienką a nawierzchnią z kostki
brukowej betonowej,
- wykonania obliczeń mas ziemnych korytowania pod ciąg pieszo-rowerowy,
- wykonania obliczeń mas ziemnych wykopu pod zbiornik odparowujący,
- wykonania pomiarów osadzenia krawężników przydrożnych przy użyciu niwelatora i łaty pomiarowej w odniesieniu do projektu
wykonawczego.
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Kwalifikacja BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów
inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
3.3 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.3.1. BUD.15.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami 3) korzysta ze środków ochrony indywidualnej oraz środków
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zbiorowej podczas prac ziemnych i drogowych
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Przykładowe zadanie 1.
Nakolanniki i rękawice ochronne musi stosować pracownik, który wykonuje
A.
B.
C.
D.

oznakowanie poziome drogi.
szczeliny dylatacyjne w nawierzchni betonowej.
chodnik o nawierzchni z kostki betonowej brukowej.
profilowanie i zagęszczanie dna wąskich wykopów.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.2. BUD.15.2. Podstawy drogownictwa
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.2. Podstawy drogownictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) posługuje się dokumentacją projektową

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) posługuje się mapami i planami sytuacyjno-wysokościowymi

Przykładowe zadanie 2.

Z fragmentu planu sytuacyjnego wynika, że początek łuku kołowego poziomego o promieniu R=160 m drogi dojazdowej DD-01
zaprojektowano w kilometrze
A.
B.
C.
D.

0+035,28
0+054,92
0+082,34
0+117,19

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.2. Podstawy drogownictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa zasady sporządzania przedmiaru robót

Przykładowe zadanie 3.
Przedmiar robót drogowych sporządza się na podstawie
A.
B.
C.
D.

dokumentacji budowlanej.
kosztorysu inwestorskiego.
protokołu konieczności robót.
harmonogramu planowanych robót.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.2. Podstawy drogownictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu
robocizny na podstawie przedmiaru robót

Przykładowe zadanie 4.
Do wykonania obustronnego obramowania nawierzchni ścieżki rowerowej o długości 1500 m należy zastosować betonowe
obrzeża o wymiarach 8 x 30 x 75 cm. Ile sztuk obrzeży należy dostarczyć w miejsce ich wbudowania, uwzględniając 2%
naddatek?
A.
B.
C.
D.

1500 sztuk
2040 sztuk
3000 sztuk
4080 sztuk

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.2. Podstawy drogownictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) wykonuje pomiary terenowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) dobiera sprzęt pomiarowy do wykonania pomiarów

Przykładowe zadanie 5.
Którego sprzętu należy użyć do pomiaru różnicy wysokości punktów w osi projektowanej drogi?
A.
B.
C.
D.

Teodolitu.
Planografu.
Niwelatora i łaty.
Szablonu i poziomicy

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.3. BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się dokumentacją projektową dróg i obiektów
5) odczytuje dane z przekroju normalnego, poprzecznego
inżynieryjnych
i podłużnego dokumentacji projektowej dróg
Przykładowe zadanie 6.
Z przekroju normalnego projektowanej drogi i tabeli parametrów przekroju normalnego na łuku poziomym wynika, że
krawędź wewnętrzna jezdni na łuku w stosunku do jej osi jest

A.
B.
C.
D.

obniżona o 28,0 cm
obniżona o 41,5 cm
podniesiona o 28,0 cm
podniesiona o 35,0 cm

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje rodzaje konstrukcji obiektów inżynieryjnych, 5) rozpoznaje obiekty inżynieryjne, np. mosty, wiadukty,
nawierzchni drogowych i określa ich przeznaczenie
estakady
Przykładowe zadanie 7.
Który rodzaj obiektu inżynieryjnego przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Most.
Wiadukt.
Przepust.
Estakadę.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje materiały do budowy dróg i obiektów
1) klasyfikuje i rozróżnia materiały stosowane do budowy dróg
i inżynieryjnych
oraz obiektów inżynieryjnych
Przykładowe zadanie 8.
Mieszanka mineralno-asfaltowa o symbolu ogólnym BBTM oznacza
A.
B.
C.
D.

asfalt lany.
asfalt porowaty.
beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw.
beton asfaltowy o wysokim module sztywności.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje maszyny i narzędzia do
5) dobiera maszyny i narzędzia do odspajania
wykonywania robót ziemnych, budownictwa
gruntów, wykonywania nasypów i wykopów,
drogowego i obiektów inżynieryjnych
wykonywania konstrukcji nawierzchni drogowych oraz
obiektów inżynieryjnych w zależności od użytego materiału
konstrukcyjnego
Przykładowe zadanie 9.
Którego zestawu maszyn należy użyć do wyprofilowania i zagęszczenia dna koryta drogowego wykonywanego
w gruncie kategorii III o grupie nośności G1?
A.
B.
C.
D.

Równiarki i płytę wibracyjna.
Spycharki i walca wibracyjny.
Zgarniarki i walca statycznego.
Koparki podsiębiernej i ubijaka.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) wykonuje czynności wynikające z organizacji
1) rozróżnia czynności technologiczne robót ziemnych,
prac związanych z budową dróg i obiektów
drogowych i prostych konstrukcji inżynieryjnych, np.
inżynieryjnych oraz nadzoru nad ich realizacją
przepustów
Przykładowe zadanie 10.
W filmie przedstawiono etap
A.
B.
C.
D.

profilowania koryta rowków pod krawężniki betonowe .
zagęszczania ręcznego podsypki cementowo-piaskowej.
przygotowywania krawężników betonowych do spoinowania.
ustawiania krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) wykonuje czynności wynikające z organizacji
2) określa etapy realizacji prowadzonych robót
prac związanych z budową dróg i obiektów
przygotowawczych, ziemnych, nawierzchniowych oraz
inżynieryjnych oraz nadzoru nad ich realizacją
związanych z wykonywaniem obiektów inżynieryjnych
Przykładowe zadanie 11.
Który etap wykonywania nawierzchni z betonu cementowego przedstawiono na rysunku?

A.
B.
C.
D.

Teksturowanie nawierzchni.
Nacinanie szczeliny dylatacyjnej.
Nanoszenie preparatu pielęgnacyjnego.
Wyrównywanie powierzchni ułożonej mieszanki betonowej.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
11) wykonuje czynności związane z oceną stanu
1) rozróżnia parametry oceny stanu technicznego dróg
technicznego dróg i obiektów inżynieryjnych
i obiektów inżynieryjnych
Przykładowe zadanie 12.
W ramach prowadzonej diagnostyki stanu nawierzchni (DSN) w celu oceny nośności nawierzchni drogowej należy wykonać
pomiar
A.
B.
C.
D.

głębokości kolein.
ugięć nawierzchni.
równości podłużnej.
współczynnika tarcia.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
14) ocenia stan nawierzchni drogowej i podejmuje
5) rozpoznaje uszkodzenia stanu nawierzchni drogi
działania związane z zapewnieniem odpowiedniego stanu dróg
i obiektów inżynieryjnych
Przykładowe zadanie 13.
Jaką deformację nawierzchni bitumicznej zarejestrowaną w trakcie przeprowadzania diagnostyki stanu nawierzchni (DSN)
przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Obłamywanie się krawędzi jezdni.
Siatkowe spękania na krawędzi jezdni.
Podmycie i obłamywanie się krawędzi jezdni.
Skoleinowanie i wybrzuszenie się krawędzi jezdni.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.3.4. BUD.15.4. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg
i obiektów inżynieryjnych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.4. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) dokonuje analizy stanu technicznego dróg i obiektów
5) ocenia stan techniczny nawierzchni dróg według
inżynieryjnych
określonych kryteriów
Przykładowe zadanie 14.
Na odcinku drogi głównej w wybranym pasie jezdni dokonano pomiaru wartości współczynnika tarcia. Uzyskana wartość tego
współczynnika wynosi 0,39. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli oceń stan nawierzchni drogi na badanym odcinku.

A.
B.
C.
D.

Zły.
Dobry.
Zadawalający.
Niezadawalający.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.4. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót
1) opisuje i rozróżnia maszyny do robót związanych
związanych z utrzymaniem dróg i obiektów
z utrzymaniem dróg i obiektów inżynieryjnych
inżynieryjnych w wymaganym stanie technicznym
w wymaganym stanie technicznym
Przykładowe zadanie 15.
Na którym rysunku przedstawiono maszynę używaną do wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni mineralnoasfaltowej?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.4. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót
2) dobiera materiały, maszyny i urządzenia do robót
związanych z utrzymaniem dróg i obiektów
utrzymaniowych dróg i obiektów inżynieryjnych
inżynieryjnych w wymaganym stanie technicznym
w wymaganym stanie technicznym w zależności
od ich zakresu
Przykładowe zadanie 16.
Który rodzaj kruszywa należy zastosować do wykonania powierzchniowego utrwalenia nawierzchni mineralno-asfaltowej?
A.
B.
C.
D.

Grys.
Tłuczeń.
Miał kamienny.
Piasek płukany.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.4. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje czynności związane z wykonywaniem robót
1) określa zakres robót interwencyjnych
interwencyjnych oraz robót związanych z bieżącą konserwacją
dróg i obiektów inżynieryjnych
Przykładowe zadanie 17.
Podczas naprawy nawierzchni bitumicznej obejmującej wypełnienie ubytków mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco, po
nacięciu uszkodzonych miejsc i nadaniu im regularnych kształtów kolejną czynnością będzie
A.
B.
C.
D.

oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca.
wypełnienie uszkodzenia mieszanką mineralno-asfaltową.
rozgrzanie uszkodzonych miejsc promiennikiem podczerwieni.
skropienie kationową emulsją asfaltową dna i krawędzi uszkodzenia.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.4. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem oraz remontami dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) zabezpiecza i oznakowuje teren robót związanych
2) zabezpiecza i oznakowuje teren robót
z utrzymaniem i remontami dróg i obiektów
inżynieryjnych
Przykładowe zadanie 18.
Które urządzenie bezpieczeństwa ruchu należy ustawić na początku wyłączonego z ruchu pasa jezdni
z uwagi na prowadzone w nim roboty remontowe?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.3.5. BUD.15.5. Kosztorysowanie robót drogowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.5. Kosztorysowanie robót drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje kosztorysów oraz stosuje zasady
ich sporządzania

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa rodzaje kosztorysów

Przykładowe zadanie 19.
Wykonawca przystępujący do przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu drogi musi sporządzić kosztorys
A. ślepy.
B. ofertowy.
C. inwestorski.
D. powykonawczy.
Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.5. Kosztorysowanie robót drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) ustala założenia do kosztorysowania

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) określa składowe kosztów pośrednich

Przykładowe zadanie 20.
Do kosztów pośrednich nie zalicza się kosztów
A.
B.
C.
D.

zakupu materiałów budowlanych.
zagospodarowania terenu budowy.
magazynowania materiałów budowlanych na terenie budowy.
odzieży ochronnej dla pracowników wykonujących roboty drogowe.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.5. Kosztorysowanie robót drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych
i publikacji cenowych do kosztorysowania robót
budowlanych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) wykorzystuje dane odczytane z KNR, cenników i specyfikacji do
dalszych obliczeń

Przykładowe zadanie 21.
Na podstawie danych zamieszczonych we fragmencie tablicy KNR oblicz ile m3 piasku zostanie zużytych przez robotników
ustawiających na podsypce piaskowej krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm po obu stronach drogi
o długości 150 m
Tablica 0403

Nakłady na 100 m
Wyszczególnienie

Jednostki,
miary,
oznaczenia

Krawężniki
wystające

symbole
eto
a
01
02
03
04

b
033
032
392
391

20 2220099
21 1601899
22 1700301
23 3930000

A.
B.
C.
D.

wtopione

o wymiarach w cm

Lp.
rodzaje zawodów, materiałów i maszyn
c

cyf- literowe rowe
D

Brukarze – grupa III
Brukarze – grupa II
Robotnicy – grupa II
Robotnicy – grupa I

149
149
149
149
Razem
149
Krawężnik drogowy betonowy
040
Piasek
060
Cement portlandzki zwykły bez dodatków ”35” 034
Woda
060

1,92 m3
3,84 m3
192,0 m3
384,0 m3

Odpowiedź prawidłowa: B

34

15x30 20x30 15x30 20x30
12x25
na podsypce
piaskowej
cementowo-piaskowej piaskowej

e

01

02

03

04

05

06

r-g
r-g
r-g
r-g
r-g
m
m3
t
m3

9,53
9,53
19,22
0,10
38,38
102
1,28
0,03
0,42

10,21
10,21
20,44
0,10
40,96
102
1,60
0,04
0,43

10,71
10,71
21,38
0,10
42,90
102
1,27
0,39
0,42

11,53
11,53
22,73
0,10
45,89
102
1,32
0,49
0,43

–
16,22
16,23
0,10
32,55
102
1,11
0,32
0,41

–
15,54
15,54
0,10
31,18
102
1,27
0,02
0,40

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.5. Kosztorysowanie robót drogowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) sporządza kosztorysy robót drogowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) oblicza koszty pośrednie i zysk

Przykładowe zadanie 22.
Posumowanie kosztorysu powykonawczego
Razem
Robocizna
Razem
99 961,93
13 605,81
Koszty pośrednie [Kp] 60% od (R + S)
?
Koszty zakupu materiałów [Kz] 10% od (M)
Zysk [Z] 10% od (R+S+Kp(R+S))
?

Materiały
77 096,28

Sprzęt
9 259,84

7 709,63

Na podstawie podsumowania kosztorysu powykonawczego oblicz wartość kosztów pośrednich (Kp) oraz wartość zysku (Z) za
wykonane roboty drogowe.
A.
B.
C.
D.

Kp = 5555,90 zł oraz Z = 1371,94 zł
Kp = 5555,90 zł oraz Z = 3658,80 zł
Kp = 13719,39 zł oraz Z = 1371,94 zł
Kp = 13719,39 zł oraz Z = 3658,50 zł

Odpowiedź prawidłowa: D

3.3.6. BUD.15.6. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym
uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym
realizację czynności zawodowych w zakresie 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 23. (wersja w j. angielskim)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych
w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych

Której maszyny należy użyć do zagęszczania gruntów spoistych?
A.
B.
C.
D.

static roller.
vibrating roller.
car sandblaster.
crawler dozer

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane
wyraźnie, w standardowej odmianie języka
obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi
pisemne w języku obcym nowożytnym,
w zakresie umożliwiającym realizację zadań
zawodowych:
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 24. (wersja w j. angielskim)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje

Artykuł opatrzony tytułem „Soil stabilisation with the use of hydraulic road binders on the basis of brown coal fly ash” dotyczy
stabilizacji gruntów
A.
B.
C.
D.

spoistych przesuszonych - mleczkiem wapiennym.
niespoistych - cementem i spoistych - wapnem palonym .
hydraulicznymi spoiwami drogowymi na bazie popiołów lotnych z węgla brunatnego.
hydraulicznymi spoiwami drogowymi na bazie popiołów lotnych z węgla kamiennego.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.7. BUD.15.7. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane
działania

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) przewiduje konsekwencje niewłaściwego wykonywania czynności
zawodowych na stanowisku pracy, w tym posługiwania się
niebezpiecznymi substancjami i niewłaściwej eksploatacji maszyn
i urządzeń na stanowisku pracy

Przykładowe zadanie 25.
Zagęszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej, której powierzchnia została znacznie wychłodzona może spowodować
A.
B.
C.
D.

tworzenie się garbów obok bębna walca.
pęknięcia na powierzchni zagęszczanej warstwy.
przepychanie zagęszczanej mieszanki przed wałem walca.
przyklejanie mieszanki do bębna walca pomimo jego spryskiwania.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
10) współpracuje w zespole

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności w zespole

Przykładowe zadanie 26.
Kto jest upoważniony do dokonania wpisu w dzienniku budowy zgłoszenia wykonanych robót drogowych do odbioru?
A.
B.
C.
D.

Brygadzista.
Majster budowy.
Inspektor nadzoru.
Kierownik budowy.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.3.7. BUD.15.7. Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) Organizuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) oszacowuje czas potrzebny na realizację określonego zadania

Przykładowe zadanie 27.
Normowy czas przewidziany dla jednego pracownika na wykonanie oczyszczenia 100 m 2 nawierzchni nieulepszonej wynosi
6,79 r-g. W jakim czasie dwóch robotników powinno wykonać taką prace na drodze o długości 215,00 m o szerokości jezdni
2 x 2,50 m?
A.
B.
C.
D.

14,60 r-g
33 95 r-g
36,50 r-g
72,99 r-g

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.4. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów
inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów jest przeprowadzana według modelu dk i trwa 180 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Sporządź, korzystając z programu do kosztorysowania, kosztorys ofertowy na wykonanie robót nawierzchniowych wraz
z elementami odwodnienia na odcinku prostym w planie, długości 320,00 m drogi gminnej. Kosztorys ofertowy wykonaj zgodnie
z opisem warunków wykonania robót nawierzchniowych, przekrojem normalnym drogi oraz podanymi cenami jednostkowymi
materiałów i sprzętu.
Do kalkulacji kosztów zastosuj metodę szczegółową. Wydruk kosztorysu powinien zawierać: wypełnioną stronę tytułową,
przedmiar robót z obliczoną ilością robót i zapisanymi działaniami, pełny kosztorys z podsumowaniem, zestawienie materiałów.
Po wykonaniu prac w programie komputerowym zgłoś przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do wykonania
wydruku, a po uzyskaniu zgody wykonaj wydruk kosztorysu ofertowego. Wydruki dołącz do swojej pracy egzaminacyjnej.
Na podstawie kosztorysu sporządź, w zamieszczonym formularzu, harmonogram pracy maszyn niezbędnych do wykonania
warstw konstrukcji nawierzchni drogi gminnej.
Opis planowanych robót nawierzchniowych:
Na odcinku prostym w planie długości 320,00 m zaprojektowano wykonanie drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej wraz
z elementami odwodnienia, której przekrój przedstawiono na rysunku.

PRZEKRÓJ NORMALNY DROGI
[m]

Wymiary podano w centymetrach
Opis warunków wykonania robót nawierzchniowych:
Roboty nawierzchniowe i odwodnieniowe będą wykonywane w systemie 8-godzinnego dnia pracy zgodnie z poniższymi
warunkami:
1. Koryto drogi zostało wykonane, wyprofilowane i zagęszczone w gruncie III kategorii o grupie nośności G1.
2. Obramowanie warstw konstrukcji nawierzchni drogi w postaci obrzeży są już wykonane, należy wykonać elementy
odwodnienia w postaci prefabrykatów ściekowych,
3. Do wykonania połączenia międzywarstwowego należy użyć lepiszcza asfaltowego.
4. Kolejne warstwy nawierzchni nie wymagają oczyszczenia przed skropieniem.
5. Roboty należy prowadzić metodą kolejnego wykonania, z wyjątkiem warstw asfaltowych, których wykonanie należy
rozpocząć w ostatnim dniu skropienia warstwy niżej leżącej.
6. Wszystkie roboty z wyjątkiem układania elementów odwodnienia w postaci ścieków z prefabrykatów betonowych
i połączenia międzywarstwowego będą wykonywane mechanicznie.
7. Wykonawca robót dysponuje niezbędnymi maszynami w następującej ilości:
– równiarka samojezdna 74 kW – 1 sztuka,
– walec statyczny samojezdny 10 t – do wykonania podbudowy – 2 sztuki, do wykonania warstwy wiążącej
i ścieralnej – 1 sztuka,
– walec statyczny samojezdny 15 t – 1 sztuka,
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– skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dcm3 z ciągnikiem kołowym
37 kW – 2 sztuki,
– rozkładarka mas bitumicznych o szer.4,0 m – 1 sztuka.
Założenia do kosztorysu
Inwestor:
Adres inwestora:
Nazwa inwestycji:
Wykonawca:
Adres wykonawcy
Wykonawca kosztorysu ofertowego

Gmina Kościan
82-121 Kościan, ul. Ćwierkowa 15
Droga gminna nr 3 o nawierzchni bitumicznej w km 0+120,00 – 0+440,00
Zakład Robót Drogowych „Bruk”
82-121 Kościan, ul. Dobra 16
NR PESEL Zdającego

Podstawa do opracowania kosztorysu ofertowego i wykazu materiałów
Tablice Katalogu Nakładów Rzeczowych - KNR 2-31
Stawka kosztorysowa roboczogodziny netto…………… 21,00 zł
Stawka VAT…………………………………….……..…… 23%
Koszty pośrednie Kp………………………...……….….... 70% R, S
Zysk……………………………………….…………..……. 15% R+Kp(R), S+Kp(S)
gdzie: R – robocizna, S – sprzęt.
Ceny jednostkowe zastosowanych materiałów i sprzętu
Wyciąg z cennika
Stawka kosztorysowa robocizny

21,00 zł/r-g

Rodzaj materiału
Asfalt drogowy
Cement portlandzki zwykły bez dodatków „32,5”
Miał kamienny
Piasek
Prefabrykat ściekowy 60x50x15 cm
Tłuczeń kamienny niesortowany
Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa zamknięta
Mieszanka mineralno-asfaltowa grysowo-żwirowa częściowo-zamknięta
Olej napędowy
Woda
Ceny jednostkowe pracy sprzętu
Równiarka samojezdna 74 kW(100KM)
Skrapiarka przewoźna z ręczną pompą 250 – 500 cm 3

Ciągnik kołowy 37 kW(50KM)
Rozkładarka mas bitumicznych o szerokości 4,0 m

Cena jednostkowa materiału
z kosztami zakupu Kz
1,80 zł/kg
432,00 zł/t
35,00 zł/t
25,00 zł/m3
23,00 zł/szt.
41,00 zł/t
220,00 zł/t
205,00 zł/t
4,20 zł/kg
5,00 zł/m3
180,00 zł/m-g
120,00 zł/m-g
50,00 zł/m-g
148,00 zł/m-g

Walec statyczny samojezdny 10 T
Walec statyczny samojezdny 15 T

80,00 zł/m-g
100,00 zł/m-g

Strona tytułowa powinna zawierać:
− określenie rodzaju kosztorysu
− nazwę i adres inwestycji
− datę wykonania kosztorysu
− dane sporządzającego: PESEL zdającego
− stawkę robocizny
− wskaźnik kosztów pośrednich Kp
− wskaźnik zysku Z
− stawkę podatku VAT
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HARMONOGRAM PRACY MASZYN

L.p.

Rodzaj roboty

J.m

Ilość
robót

1

2

3

4

Rodzaj maszyny

Wydajność
dzienna**
[m2]

Pracochłonność
(kol.4:kol.6)

Liczba
maszyn

5

6

7

8

Wyliczona
liczba dni
pracy
(kol.7:kol.8)
9

Przy-jęta
liczba
dni
10

Dni robocze
1

2

3

4

5

*) obliczenia w kolumnie 6,7,i 9 należy wyliczyć z dokładnością 0,001
**) do obliczeń wydajności dziennej maszyn należy skorzystać ze wzoru: Nw =

gdzie Nw norma wydajności dziennej; Nc norma czasu pracy maszyny w m-g przyjęta z KNR
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6

7

8

9

1
0

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut
Ocenie podlegać będą 6 rezultaty:
– Strona tytułowa kosztorysu ofertowego
– Przedmiar robót (wydruk)
– Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową,
– Wykaz materiałów niezbędnych do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni i elementów odwodnienia,
– harmonogram pracy maszyn niezbędnych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni – część analityczna,
– harmonogram pracy maszyn niezbędnych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni – część graficzna.

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
BUD.15. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich oraz sporządzanie kosztorysów
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.3. Organizowanie robót związanych z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się dokumentacją projektową dróg
2) rozpoznaje elementy drogi na przekroju normalnym, poprzecznym i
i obiektów inżynieryjnych
podłużnym dokumentacji projektowej dróg,
5) odczytuje dane z przekroju normalnego, poprzecznego
i podłużnego dokumentacji projektowej dróg,
8) posługuje się danymi odczytanymi z dokumentacji dróg
i obiektów inżynieryjnych
9) odczytuje dane z części opisowej dokumentacji dróg i obiektów
inżynieryjnych
10) odczytuje dane z dokumentacji kosztorysowej dróg i obiektów
inżynieryjnych
2) charakteryzuje rodzaje konstrukcji obiektów
inżynieryjnych, nawierzchni drogowych
i określa ich przeznaczenie
3) charakteryzuje materiały do budowy dróg
i obiektów inżynieryjnych

4) rozpoznaje konstrukcje nawierzchni podatnej, półsztywnej, sztywnej

4) charakteryzuje maszyny i narzędzia do
wykonywania robót ziemnych, budownictwa
drogowego i obiektów inżynieryjnych,

5) dobiera maszyny i narzędzia do odspajania gruntów, wykonywania
nasypów i wykopów, wykonywania konstrukcji nawierzchni
drogowych oraz obiektów inżynieryjnych w zależności od użytego
materiału konstrukcyjnego
3) opracowuje część analityczną i graficzną prostych harmonogramów
pracy robotników i maszyn związanych
z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
2) rozróżnia elementy odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego
dróg i ulic

6) opracowuje harmonogram robót związanych
z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
7) określa metody odwodnienia dróg i obiektów
inżynieryjnych
8) określa zakres prac związanych z budową
urządzeń odwadniających na terenach
zabudowanych i niezabudowanych
9) wykonuje czynności wynikające z organizacji
prac związanych z budową dróg i obiektów
inżynieryjnych oraz nadzoru nad ich realizacją
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.15.5. Kosztorysowanie robót drogowych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje kosztorysów dróg i obiektów
inżynieryjnych
2) korzysta z dokumentacji technicznej podczas

3) dobiera materiały do wykonywania poszczególnych warstw
konstrukcyjnych jezdni drogowych oraz nasypów drogowych

1) rozróżnia rodzaje robót związanych z budową urządzeń
odwadniających
1) rozróżnia czynności technologiczne robót ziemnych, drogowych
i prostych konstrukcji inżynieryjnych np. przepustów

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) opisuje i stosuje zasady sporządzania kosztorysów
2) analizuje dokumentację techniczną podczas sporządzania
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sporządzania kosztorysów dróg i obiektów
inżynieryjnych

4) sporządza przedmiar i obmiar robót związanych
z budową dróg i obiektów inżynieryjnych
5) korzysta z katalogów nakładów rzeczowych
i publikacji cenowych do kosztorysowania robót
budowlanych
6) sporządza kosztorysy robót drogowych

7) stosuje programy komputerowe do sporządzania
kosztorysów

kosztorysów dróg i obiektów inżynieryjnych
3) odczytuje z dokumentacji dane potrzebne do sporządzenia
przedmiaru lub kosztorysu
4) dobiera dane z tabel katalogów nakładów rzeczowych, specyfikacji
technicznych i norm
2) ustala zakres przedmiaru robót
5) oblicza ilość robót na podstawie założeń do kosztorysowania lub
dokumentacji projektowej oraz na podstawie książki obmiarów lub
pomiarów z natury
1) posługuje się cennikami i katalogami nakładów rzeczowych (KNR) do
kosztorysowania robót drogowych
3) odczytuje dane z KNR, cenników i specyfikacji
4) wykorzystuje dane odczytane z KNR, cenników i specyfikacji do
dalszych obliczeń
1) sporządza kosztorysy: inwestorski, ofertowy, zamienny,
powykonawczy i dodatkowy
2) oblicza koszty pośrednie i zysk
3) oblicza nakłady rzeczowe w zależności od założeń wyjściowych
2) stosuje techniki komputerowe w kosztorysowaniu
3) dobiera dane do wykorzystania w programie komputerowym do
kosztorysowania
4) wprowadza dane do programu do kosztorysowania
7) sporządza przedmiar lub wykonuje obmiar robót
9) sporządza strony tytułowe kosztorysów

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.15.
 sporządzania kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót drogowych dotyczących, np.: ścieżki rowerowej, ciągów
pieszo-rowerowych, dróg różnych klas technicznych oraz obiektów inżynieryjnych,
 sporządzania kosztorysu zamiennego na wykonanie robót drogowy dotyczących, np.: ścieżki rowerowej, ciągów pieszorowerowych, dróg różnych klas technicznych oraz obiektów inżynieryjnych,
 sporządzania kosztorysu powykonawczego na wykonanie robót drogowy dotyczących, np.: ścieżki rowerowej, ciągów
pieszo-rowerowych, dróg różnych klas technicznych,
 sporządzania kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót utrzymaniowych dotyczących, np.: ścieżki rowerowej,
ciągów pieszo-rowerowych, dróg różnych klas technicznych oraz obiektów inżynieryjnych,
 sporządzania kosztorysu zamiennego na wykonanie robót utrzymaniowych dotyczących, np.: ścieżki rowerowej, ciągów
pieszo-rowerowych, dróg różnych klas technicznych oraz obiektów inżynieryjnych,
 sporządzania kosztorysu powykonawczego na wykonanie robót utrzymaniowych dotyczących, np.: ścieżki rowerowej,
ciągów pieszo-rowerowych, dróg różnych klas technicznych
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