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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE o ZAWODZIE
2.1 Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie technik budowy jednostek pływających wyodrębniono dwie kwalifikacje:
Symbol kwalifikacji
TWO.03
TWO.05

Nazwa kwalifikacji
Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających

2.2 Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik budowy jednostek pływających powinien być
przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
kwalifikacji TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających:
– wykonywania obróbki blach i profili hutniczych,
– prefabrykowania imontowania kadłuba jednostek pływających,
– wykonywania operacji transportowych w procesie budowy kadłuba jednostek pływających,
– przygotowywania kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania,
– wykonywania prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających;
kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających:
– opracowywania dokumentacji warsztatowej oraz procesów technologicznych obróbki, prefabrykacji,
montażu, wyposażania, remontu i modernizacji konstrukcji kadłubów jednostek pływających
z wykorzystaniem technik komputerowych,
– badania właściwości materiałów stosowanych w budownictwie okrętowym,
– wykonywania i nadzorowania prac związanych z montażem kadłubów, ich wyposażaniem oraz
remontami kadłubów jednostek pływających,
– analizowania ewentualnych zagrożeń na każdym etapie budowy, remontu lub modernizacji kadłuba
jednostek pływających.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik budowy jednostek pływających jest realizowane zgodnie
z podstawą programową kształcenia w zawodzie w technikum o okresie nauczania 5 lat, w szkole branżowej i i II stopnia. Od
1 września 2020 r. przewidziano możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji TWO.03.
Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających oraz TWO.05. Organizacja budowy, remontu
i modernizacji kadłuba jednostek pływających
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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 TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających
3.1 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych efektów kształcenia
i kryteriów weryfikacji
3.1.1 TWO.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem
6) rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich
i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną
stosowania
środowiska i ergonomią
Przykładowe zadanie 1.
Zgodnie z przepisami pożary na statku klasyfikuje się ze względu na rodzaj płonącego materiału. Środki
gaśnicze oznaczone literą C służą do gaszenia pożarów
A.
B.
C.
D.

gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu.
łatwopalnych środków gotujących, np. oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce.
cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu, np. benzyny, polietylenu, smoły.
ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają rozżarzeniu, np. drewna,
papieru, gumy.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.2 TWO.03.2. Podstawy okrętownictwa
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje materiały konstrukcyjne
3) opisuje właściwości materiałów konstrukcyjnych
i eksploatacyjne
mające wpływ na konstrukcję jednostki pływającej
Przykładowe zadanie 2.
Naprężenie, po przekroczeniu, którego badana próbka nie powróci do pierwotnego wymiaru długości, nazywamy
granicą
A.
B.
C.
D.

sprężystości.
plastyczności.
proporcjonalności.
wytrzymałości na rozciąganie.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby
2) rozpoznaje rodzaje korozji
ochrony przed korozją
Przykładowe zadanie 3.
Który rodzaj korozji metalu przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Wżerowa.
Szczelinowa.
Międzykrystaliczna.
Podpowierzchniowa.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) charakteryzuje techniki i metody wytwarzania
5) opisuje metody badań metali i ich stopów
części maszyn i urządzeń
Przykładowe zadanie 4.
Próbki stali przedstawione na rysunku używane są do wykonania próby wytrzymałościowej
A.
B.
C.
D.

zginania.
udarności.
twardości.
rozciągania.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) charakteryzuje przyrządy pomiarowe stosowane
2) używa odpowiednich narzędzi pomiarowych do
podczas obróbki ręcznej i maszynowej
wykonania pomiarów warsztatowych
Przykładowe zadanie 5.
Do wykonania pomiaru podanego na rysunku wymiaru 54.18 należy użyć
A.
B.
C.
D.

czujnik zegarowy.
śrubę mikrometryczną.
średnicówkę mikrometryczną.
głębokościomierz mikrometryczny.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje maszyny, urządzenia i narzędzia do 6) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do
obróbki ręcznej i maszynowej
wykonania prac z zakresu obróbki maszynowej
Przykładowe zadanie 6.
Przedstawione na rysunku urządzenie stosowane do wykonania prac w zakresie obróbki maszynowej to
A.
B.
C.
D.

tokarka.
frezarka.
szlifierka stołowa.
wiertarka stołowa.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
12) charakteryzuje prace związane z cięciem
i spawaniem elementów jednostek pływających
Przykładowe zadanie 7.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
7) wykonuje cięcie i spawanie

Na filmie pracownik wykonuje cięcie blachy metodą
A. tlenową.
B. laserową.
C. plazmową.
D. mechaniczną.
Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
16) posługuje się rysunkiem linii teoretycznych
3) przedstawia płaszczyzny główne kadłuba jednostki
kadłuba jednostek pływających
pływającej
Przykładowe zadanie 8.
W rzucie bocznym kadłuba wodnice są liniami teoretycznymi
A. skośnymi względem pionu rufowego.
B. równoległymi do płaszczyzny owręża.
C. równoległymi do płaszczyzny podstawowej.
D. prostopadłymi do płaszczyzny podstawowej.
Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.3 TWO.03.3. Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.3. Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia materiały hutnicze przeznaczone do
1) odczytuje dokumentację materiałową związaną
budowy, remontu lub modernizacji kadłuba jednostek z dystrybucją materiałów hutniczych do budowy,
remontu lub modernizacji jednostek pływających
pływających
Przykładowe zadanie 9.
Z danych zawartych w tabeli wynika, że masa blachy o wymiarach 12 x 2000 x 8000 mm wynosi

A. 576 kg
B. 768 kg
C. 1152 kg
D. 1536 kg
Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 3. Wykonywanie obróbki wstępnej blach i profili hutniczych
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje maszyny i urządzenia ciągu obróbki 3) rozpoznaje urządzenia stosowane do obróbki
wstępnej blach i profili hutniczych oraz stosuje
wstępnej elementów konstrukcji, elementów
instrukcje ich obsługi
jednostek pływających, blach i profili
Przykładowe zadanie 10.

Na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.

bokserkę.
krawędziarkę.
giętarkę do profili.
prostowarkę do profili.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.4 TWO.03.4. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba
jednostek pływających
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 4. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wykonuje cięcie elementów konstrukcyjnych
1) określa maszyny i urządzenia do cięcia blach
i profili oraz ich obsługi
Przykładowe zadanie 11.

Przedstawione na rysunkach urządzenie służy do cięcia
A.
B.
C.
D.

wodą.
plazmą.
laserem.
lancą tlenową.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 4. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje gięcie blach i profili hutniczych
4) posługuje się szablonami listewkowymi, płaskimi
i skrzynkowymi do kontroli wykonania elementów
konstrukcyjnych
Przykładowe zadanie 12.

Na rysunku przedstawiono pracownika wykonującego czynności podczas procesu
A.
B.
C.
D.

trasowania blach do montażu usztywnień.
gięcia blach za pomocą prasy hydraulicznej.
gięcia blach za pomocą szablonów skrzynkowych.
kontroli gięcia płata blachy za pomocą szablonów płaskich.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.4. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wykonuje prace w zakresie uprawnień i stopnia
8) wykonuje spoiny jedno- i wielościegowe w pozycji
związanych z cięciem i spawaniem elementów
podolnej, nabocznej, pionowej i okapowej
jednostek pływających
Przykładowe zadanie 13.
Pozycję okapową (PD) spawania blach przedstawiono na rysunku oznaczonym literą

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: B
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D.

Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 4. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) odczytuje dokumentację konstrukcyjną,
4) wykorzystuje dokumentację technologiczną
technologiczną, traserską, dokumentację materiałową prefabrykacji wstępnej usztywnień ramowych,
oraz unifikację i standardy budowy kadłuba dotyczące fundamentów i masztów
wykonania i naprawy węzłów prefabrykacji wstępnej
układu wiązań kadłuba jednostek pływających
Przykładowe zadanie 14.
Na rysunku przedstawiono prosty fundament pod urządzenia okrętowe prawidłowa kolejność jego montażu jest
następująca:
A.
B.
C.
D.

4-2-3-1
4-3-2-1
4-1-2-3
4-1-3-2

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.5 TWO.03.5. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek
pływających
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.5. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje podbudowę do prefabrykacji sekcji
1) montuje łoża do montażu sekcji krzywoliniowych
i montażu bloków
Przykładowe zadanie 15.

Na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.

wspornik blach obłowych.
wzornik do montażu bloków.
oprzyrządowanie do montażu grodzi falistej.
szablon do prefabrykacji sekcji krzywoliniowych.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 5. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje podbudowę do prefabrykacji sekcji
2) wykorzystuje łoża uniwersalne do montażu sekcji
i montażu bloków
krzywoliniowych
Przykładowe zadanie 16.
Podczas montażu sekcji zastosowano łoże
A.
B.
C.
D.

z wymiennymi szablonami.
uniwersalne palcowe.
uniwersalne uchylne.
przesuwne rurowe.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.5. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
11) kontroluje zgodność wykonania prefabrykacji
6) kontroluje szczelność złączy spawanych metodą
sekcji i montażu bloków z dokumentacją
penetracyjną i pęcherzykową
konstrukcyjną, technologiczną i standardami budowy,
remontu lub modernizacji kadłuba jednostek
pływających
Przykładowe zadanie 17.

Na rysunku przedstawiono badanie złączy spawanych próbą
A.
B.
C.
D.

pęcherzykowa z komorą próżniową.
szczelności kredą i penetrantem.
szczelności naftą i kredą.
hydrauliczną.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.3. 5. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
12) wykonuje podbudowę do montażu kadłuba
1) rozróżnia elementy podbudowy do montażu
jednostek pływających
kadłuba
Przykładowe zadanie 18.

Na rysunku obrazującym podbudowę ażurową, cyfrą 4 oznaczono
A.
B.
C.
D.

dyliny poprzeczne.
dyliny wzdłużne.
płozy.
tory.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.5. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
13) rozróżnia zamknięcia otworów komunikacyjnych
1) odczytuje rodzaje zamknięć otworów
i zamknięcia otworów ładunkowych
komunikacyjnych na podstawie dokumentacji
Przykładowe zadanie 19.
Który typ drzwi stosowanych na jednostkach pływających przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Kabinowe.
Grodziowe.
Strugoszczelne.
Stalowe zwykłe zewnętrzne.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.6 TWO.03.6. Przemieszczanie sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających
transportem wewnątrzzakładowym
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 6. Przemieszczanie sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających transportem
wewnątrzzakładowym
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) dobiera maszyny i urządzenia transportu
1) charakteryzuje maszyny, urządzenia oraz osprzęt
pionowego i poziomego do przemieszczenia
służące do transportu pionowego i poziomego sekcji
bloków
i bloków kadłuba jednostek pływających
Przykładowe zadanie 20.

Przedstawiony na rysunku transport poziomy bloku na miejsce montażu odbędzie się przy użyciu
A.
B.
C.
D.

platformy samojezdnej.
naczepy samochodowej.
transportera hydraulicznego.
przyczepy doczepnej samochodowej.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.6. Przemieszczanie sekcji i bloków kadłuba jednostek pływających transportem wewnątrzzakładowym
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) zgłasza do badań nieniszczących oraz kontroluje,
2) identyfikuje wady złącz spawanych
jakość wykonania montażu i spawania uchwytów
transportowych i innych elementów konstrukcji sekcji
i bloków, związanych z transportem
wewnątrzzakładowym sekcji i bloków kadłuba
jednostek pływających
Przykładowe zadanie 21.
Wadę połączeń spawanych w postaci pęknięcia podłużnego przedstawiono na rysunku oznaczonym literą

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: A
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D.

3.1.7 TWO.03.7. Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba
jednostek pływających
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 7. Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wykonuje remont lub modernizację konstrukcji
1) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń burt i pokładów
kadłuba jednostek pływających
Przykładowe zadanie 22.

Na rysunku przedstawiono uszkodzenia poszycia cyfry napisane kredą oznaczają
A.
B.
C.
D.

średnicę poszycia uszkodzonego przez wżery.
grubość poszycia uszkodzonego przez wżery.
wielkość odkształcenia poszycia.
kolejność wykonania pomiarów.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03. 7. Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje prace remontowe lub modernizacyjne
2) przygotowuje do wymiany uszkodzone fragmenty
wyposażenia ślusarskiego jednostek pływających
wyposażenia: poręczy, uchwytów, drabin, schodów, trapów,
kładek, podłóg i podbudowy przejść komunikacyjnych,
w siłowniach, pompowniach oraz na pokładach do wymiany
Przykładowe zadanie 23.
Przedstawione na rysunku elementy wyposażenia ślusarskiego przygotowanego do wymiany na jednostce pływającej to
A.
B.
C.
D.

trapy burtowe.
zapleczniki i drabina.
uchwyty i osłony rurociągu.
zamocowania torów kablowych.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.8 TWO.03.8. Język obcy zawodowy.
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.8. Język obcy zawodowy
Efekty 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 1
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.
Na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.

anvil.
welder.
calliper.
adjustable spanner.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.8. Język obcy zawodowy
Efekty 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 25.

Przestawiona na tablicy informacja oznacza, że
A.
B.
C.
D.

jesteśmy w strefie niebezpiecznej dla montaż konstrukcji.
nieprzestrzeganie przepisów BHP prowadzi do wypadku.
nieupoważnionym wstęp wzbroniony i grozi śmiercią.
nieupoważnionym wstęp wzbroniony.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.9 TWO.03.9. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.9. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) respektuje zasady dotyczące przestrzegania
tajemnicy zawodowej

Przykładowe zadanie 26.
Pracownik stoczni pracujący w biurze projektowym podczas spotkania ze znajomymi pracującymi również
w przemyśle okrętowym powinien
A.
B.
C.
D.

szczegółowo omawiać zakres wykonywanych przez siebie prac.
prezentować stosowane w jego zakładzie nowości technologiczne.
omawiać zamówienia od kontrahentów uzyskane przez jego zakład pracy.
unikać podejmowania tematów związanych bezpośrednio ze swoim zakładem pracy.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.2

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji TWO.03 Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających jest
przeprowadzana według modelu w i trwa 150 minut.
Wykonaj prefabrykacje fundamentu pompy przeznaczonej na nowo budowaną jednostkę pływającą. Fundament będzie
zamocowany do grodzi poprzecznej w pompowni.
Prefabrykację fundamentu wykonaj na podstawie załączonej dokumentacji konstrukcyjnej i specyfikacji materiałowej fundamentu
pompy.
Po wykonaniu prefabrykacji zamontuj fundament na grodzi pompowni na wysokości 580 mm nad poszyciem dna wewnętrznego
zgodnie z dokumentacją. Węzłówki fundamentu muszą trafiać w usztywnienia pionowe grodzi.
Wszystkie detale fundamentu należy wytrasować według szkiców i wyciąć ręcznie. Otwór w podstawie fundamentu poz. 3
i otwory w podkładkach poz. 5 wytrasować ale nie wycinać.
Po zamocowaniu fundamentu na grodzi, sprawdź uzyskane wymiary wysokości zamocowanego fundamentu, poziomu jego
zamocowania oraz inne pomiary wskazane w tabeli. Dopuszczalna odchyłka położenia płyty fundamentu od poszycia dna
wewnętrznego wynosi ±3 mm, kąt pochylenia wzdłuż PS ±2º, pionowe ustawienie węzłówek ±2º. Uzyskane wymiary zapisz
w tabeli w kolumnie 4. Oceń zgodność uzyskanych wymiarów z wartościami na rysunku z uwzględnieniem dopuszczalnych
odchyłek i podkreśl właściwą odpowiedź w kolumnie 5 .
Wszystkie prace wykonaj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony
środowiska. Po ukończonej pracy uporządkuj stanowisko pracy.

Specyfikacja materiałowa
BIURO PROJEKTOWE
Poz.
1
2
3
4
5
10
12

Nazwa materiału
Poszycie grodzi
Poszycie dna
Podstawa fundamentu
Węzłówki
Podkładki
Usztywnienie grodzi
Mocniki węzłówki

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA
NR PROJEKTU
B750
NR RYS.
Kadłub
TYTUŁ RYS.
Fragment konstrukcji kadłuba
Gr.
L
B
Masa
Wyróżnik
Jedn.
Całk.
[mm] [mm]
[mm] Odbiór Ilość
[kg]
[kg]
PL
12
1200
800
A
1
90,0
90,0
PL
12
1200
800
A
1
90,0
90,0
PL
8
820
600
A
1
32,0
32,0
PL
8
600
350
A
2
8,0
16,0
PL
8
100
100
A
4
0,6
2,4
L80x40x6
6
1200
80
A
2
6,4
12,8
PW50x8
8
650
50
A
2
2,0
4,0
Masa całkowita
247,2
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STRONA
Zmiana
UWAGI

1

Uwagi:
1. Spoiny pachwinowe spawać spoiną a +3,5;
2. Odstępy wręgowy t = 600 mm;
3. Do rysunku należy specyfikacja materiałowa;
4. Otwór w podstawie fundamentu 200 trasować nie wycinać;
5. Otwory w podkładkach Poz. 5 10 trasować nie wycinać.
Konstruował
Nazwa rysunku: Fundament pompy
Podz. Format
Masa 63,8 kg
A4

Pow. NR. odb.

Nazwa : TANKOWIEC HMS „CORONA19”
Zastępuje rysunek
Numer rysunku: Arkusz
Ilość Arkuszy 2
D141-II-DZ/120
1/2

Rysunek 1. Fundament pompy
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Węzłówka Poz. 4

Uwagi:
1. Wszystkie krawędzie zaokrąglić R = 2mm
Konstruował:
Nazwa rysunku: Fundament pompy – Elementy fundamentu
pompy
Masa 63,8 kg

Podz. Format
A4

Pow. NR. odb.

Nazwa : TANKOWIEC HMS „CORONA19”
Zastępuje rysunek:
Numer rysunku: Arkusz
D141-II-DZ/120
1/2

Rysunek 2. Elementy fundamentu pompy
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Ilość Arkuszy 2

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 min.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:







wykonane płyta główna fundamentu, podkładki, węzłówka, mocnik,
prefabrykacja wstępna płyty głównej fundamentu i węzłówek,
prefabrykacja fundamentu,
zamontowany fundament do grodzi,
tabela pomiarów odległości i kątów mocowania fundamentu,
wykaz czynności i prac związanych z wykonaniem i zamocowaniem fundamentu do grodzi

oraz
przebieg wykonania płyty głównej fundamentu, podkładek, węzłówek, mocnika węzłówki oraz wykonania prefabrykacji wstępnej
płyty głównej fundamentu i węzłówek, wykonania prefabrykacji fundamentu i wykonania montażu fundamentu na grodzi.

Tabela pomiarów odległości i kątów mocowania fundamentu
Element wg
rysunku
1
4
3
3
3
3
4
4
4.
4.

Odległość i kąty
zamocowanych elementów
mm/º

Dopuszczalne
odchyłki
mm/º

2
Odległość między końcami
węzłówek przy płycie głównej
fundamentu 600
Wysokość zamocowania
prawej strony płyty od pokładu
580
Wysokość zamocowania lewej
strony płyty od pokładu 580
Poziome ustawienie prawej
strony płyty 90º
Poziome ustawienie lewej
strony płyty 90º
Pionowość zamocowania
prawej węzłówki 90º
Pionowość zamocowania lewej
węzłówki 90º
Prostopadłość węzłówki prawej
do grodzi 90º
Prostopadłość węzłówki lewej
do grodzi 90º

3

Pomiar odległości
i kątów
zamocowanych
elementów
mm/º
4

Zgodność wyników pomiaru
z wartościami dopuszczalnych
odchyłek
(właściwe podkreśl)
5

±3

zgodne / niezgodne

±3

zgodne / niezgodne

±3

zgodne / niezgodne

±2º

zgodne / niezgodne

±2º

zgodne / niezgodne

±2º

zgodne / niezgodne

±2º

zgodne / niezgodne

±2º

zgodne / niezgodne

±2º

zgodne / niezgodne

Wykaz wszystkich czynności i prac związanych z wykonaniem i zamontowaniem fundamentu do grodzi
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) rozróżnia pojęcia związane
z bezpieczeństwem i higieną pracy,
ochroną przeciwpożarową, ochroną
środowiska i ergonomią

1) rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich
stosowania

4) organizuje stanowisko pracy zgodnie
z wymaganiami ergonomii oraz
przepisami prawa dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska

stosuje zasady ochrony środowiska
posługuje się maszynami i urządzeniami w sposób
bezpieczny
1)
2)

Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

9) charakteryzuje metody kontroli jakości
wykonanych prac

1) wykorzystuje właściwe przyrządy i narzędzia

pomiarowe oraz sprawdziany do kontroli
2) wykonuje pomiary kontrolne wykonanych prac
3) sprawdza zgodność odchyłek z dokumentacją

roboczą
12) charakteryzuje prace związane
z cięciem
i spawaniem elementów jednostek
pływających

4) przygotowuje materiał do cięcia i spawania
5) obsługuje sprzęt do cięcia i spawania
6) wykonuje cięcie i spawanie

Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.4. Wykonywanie elementów i węzłów prefabrykacji wstępnej kadłuba jednostek
pływających
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

2) wykonuje cięcie elementów
konstrukcyjnych

6) wykonuje cięcie elementów konstrukcyjnych

5) wykonuje prace w zakresie uprawnień
i stopnia związanych z cięciem
i spawaniem elementów jednostek
pływających

5) dobiera parametry spawania w zależności od

urządzeniami do cięcia gazowego
grubości i gatunku stali spawanego elementu
6) stosuje właściwe parametry cięcia gazowego dla

danych gatunków i grubości stali
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7) obsługuje sprzęt do spawania elektrycznego

i gazowego
8) wykonuje spoiny jedno- i wielościegowe w pozycji

podolnej, nabocznej, pionowej i okapowej

Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.5. Prefabrykacja sekcji, montaż bloków i sekcji kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) odczytuje dokumentacje konstrukcyjną,
traserską i pomiarową, dotyczące
prefabrykacji sekcji i montażu bloków
kadłuba jednostek pływających

5) rozróżnia sprzęt pomiarowy
6) stosuje odpowiednie przyrządy pomiarowe do

wykonania pomiarów

Jednostka efektów kształcenia:
TWO.03.7. Wykonywanie prac związanych z remontem lub modernizacją kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) wykonuje remont lub modernizację

2) wykonuje nowy fundament urządzenia

fundamentów maszyn i urządzeń:
a) usuwa uszkodzony fundament
urządzenia pokładowego
i pomocniczego w siłowni
b) montuje nowy fundament
urządzenia pokładowego
i pomocniczego w siłowni
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TWO.03. Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek
pływających, np.:
–

montaż sekcji płaskiej z wykonaniem pomiarów,

–

wykonanie fundamentów pod urządzenia wraz z pomiarami i opisem wykonanych prac,

–

wykonanie elementów węzłów,

–

prefabrykacja ścianki,

–

wymiana usztywnień grodzi,

–

montaż gniazda kontenerowego,

–

wykonanie i montaż wstawek.
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Kwalifikacja. TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek
pływających
3.3

Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu

3.3.1 TWO.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia
2) omawia możliwe zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska związane
człowieka związane z budową jednostek pływających
z wykonywaniem zadań zawodowych
Przykładowe zadanie 1.
Podczas pracy dorywczej w magazynie części, masa elementów podnoszonych przez pracownika (mężczyznę),
nie może przekraczać
A.
B.
C.
D.

30 kg
40 kg
50 kg
60 kg

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.2 TWO.05.2. Podstawy okrętownictwa
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) przestrzega zasad sporządzania rysunku
1) wykonuje rysunki techniczne zgodnie z zasadami
technicznego maszynowego
Przykładowe zadanie 2.
Wykonując rzutowanie prostokątne, należy stosować zasadę zgodnie z którą liczba zrzutów powinna
A.
B.
C.
D.

wynosić co najmniej 3.
wynosić maksymalnie 6.
być maksymalna w celu przedstawienia widoku przedmiotu.
być minimalna, ale pozwalająca jednoznacznie przedstawić przedmiot i jego zwymiarowanie.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje materiały konstrukcyjne
2) wymienia zastosowanie materiałów
i eksploatacyjne
konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Przykładowe zadanie 3.
Do wykonywania z rur, podpór i elementów konstrukcyjnych kadłuba jednostki pływającej (poza szczególnymi
wymaganiami projektu) stosujemy materiał o gatunku oznaczonym symbolem
A.
B.
C.
D.

R 35
LR A
L 360
18 G2A

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje maszyny, urządzenia i narzędzia do 1) wymienia rodzaje obróbki ręcznej
obróbki ręcznej i maszynowej
Przykładowe zadanie 4.
Jedną z operacji obróbki ręcznej, która polega na powiększeniu otworu podczas wykonywania prac ślusarskich
jest
A.
B.
C.
D.

pogłębianie.
poszerzanie.
powiercenie.
rozwiercanie.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05. 2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) określa budowę oraz przestrzega zasad działania 8) rozróżnia części oraz mechanizmy maszyn i urządzeń
maszyn i urządzeń
związanych z eksploatacją statku
Przykładowe zadanie 5.
Zasuwę klinową przedstawiono na rysunku oznaczonym literą

A.

B.

C.

Odpowiedź prawidłowa: B
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D.

Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
12) charakteryzuje prace związane z cięciem
i spawaniem elementów jednostek pływających

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje metody spawania elektrycznego

Przykładowe zadanie 6.

Na filmie przedstawiono pracownika wykonującego
A.
B.
C.
D.

spawanie elektryczne elektrodą otuloną.
spawanie półautomatem spawalniczym.
spawanie metodą MAG.
spawanie metodą TIG.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
13) charakteryzuje elementy wyposażenia statku
Przykładowe zadanie 7.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje rodzaje pędników

Na rysunku strzałką oznaczono
A.
B.
C.
D.

śruboster.
dyszę Korth’a.
pędnik cykloidalny.
pędnik azymutalny.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
16) posługuje się rysunkiem linii teoretycznych
4) stosuje rysunek linii teoretycznych do wyznaczenia
kadłuba jednostek pływających
kształtu elementów konstrukcyjnych kadłuba
Przykładowe zadanie 8.
Linie teoretyczne wykreślone w skali 1:1 służą do wykonania
A.
B.
C.
D.

szablonów do gięcia blach.
kart pomiarów sekcji i bloków.
kart wykroju giętych płyt poszycia kadłuba.
kart pomiarów wymiarów głównych statku.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.3.3 TWO.05.3. Montowanie kadłuba jednostek pływających z sekcji bloków
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05. 3. Montowanie kadłuba jednostek pływających z sekcji i bloków
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wykonuje montaż kadłuba jednostek pływających
1) ustala metody montażu, kolejność oraz przebieg
zgodnie z opracowaną technologią budowy, remontu montażu sekcji i bloków kadłuba jednostek
lub modernizacji, zachowując technologiczną
pływających
kolejność spawania
Przykładowe zadanie 9.
Prawidłowa kolejność etapów budowy kadłuba jednostek pływających jest następująca:
A.
B.
C.
D.

obróbka zasadnicza – obróbka wstępna – prefabrykacja – montaż.
obróbka wstępna – obróbka zasadnicza – montaż – prefabrykacja.
obróbka wstępna – obróbka zasadnicza – prefabrykacja – montaż.
składowanie – obróbka – montaż sekcji – prefabrykacja – montaż na pochylni.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształceniu:
TWO.05.3. Montowanie kadłuba jednostek pływających z sekcji i bloków
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) kontroluje proces montażu kadłuba jednostek
3) przeprowadza próby szczelności oraz
pływających z wykorzystaniem wyników analiz
wytrzymałości zbiorników i kadłuba zgodnie ze
standardami wykonania i wymogami Polskiego
Rejestru Statków
Przykładowe zadanie 10.
Podczas wykonywania hydrostatycznej próby szczelności zbiornika
A.
B.
C.
D.

przestrzeń zbiornika wypełniana jest cieczą do podanej wysokości.
zbiornik wypełniany jest sprężonym powietrzem.
spoin poddawane są badaniu ultradźwiękami.
spoiny polewane są strumieniem wody.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.3.4 TWO.05.4. Przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05. 4 Przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania
Efekty kształcenia 1
Kryterium weryfikacji 1
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje urządzenia, narzędzia i obiekty
1) opisuje urządzenia używane do transportu kadłuba
wykorzystywane do wodowania kadłuba jednostek
jednostki pływającej na stanowisko wodowania
pływających oraz sposoby wodowania
Przykładowe zadanie 11.

Na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.

klatkę obłową.
kołyskę dziobową.
sanie pochylni rolkowej.
urządzenie do przesuwania statku na miejsce wodowania.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształceniu:
TWO.05.4. Przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje urządzenia, narzędzia i obiekty
2) rozpoznaje urządzenia do wodowania z pochylni i
wykorzystywane do wodowania kadłuba jednostek
z doków
pływających oraz sposoby wodowania
Przykładowe zadanie 12.
Na rysunku przedstawiającym element pochylni ślizgowej strzałką oznaczono
A.
B.
C.
D.

kołyskę.
rolkę zrzutową.
stoper śrubowy.
stoper mechaniczny.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05. 4. Przygotowanie kadłuba jednostek pływających oraz urządzeń do wodowania
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) odczytuje dokumentację konstrukcyjną,
4) określa prawa podobieństwa do określenia oporów
technologiczną, traserską i pomiarową związaną
jednostki pływającej
z procesem wodowania kadłuba jednostek
pływających
Przykładowe zadanie 13.
Najlepszą metodą określania oporów okrętu są badania modelowe. Dla zapewnienia podobieństwa modelu
i okrętu w tych badaniach muszą być zachowane m.in. jednakowe liczby Froude’a, które zapewniają
podobieństwa
A.
B.
C.
D.

oporu ciśnienia.
oporu falowego.
oporów dodatkowych.
mechanicznych oporów tarcia.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.3.5 TWO.05.5. Wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostek pływających
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05. 5. Wykonywanie prac kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje dokumentację technologiczną
6) odczytuje z rysunków zładów wymiary wiązań
i pomiarową związaną z procesem dokowania
kadłuba jednostki pływającej i sposoby ich łączenia
kadłuba jednostek pływających:
a) odczytuje dokumentację konstrukcyjną
b) rozróżnia urządzenia i narzędzia wykorzystywane
do dokowania kadłuba jednostek pływających
c) rozróżnia obiekty wykorzystywane do dokowania
kadłuba jednostek pływających
d) posługuje się rysunkami zładu poprzecznego,
podłużnego, pokładów i poszycia kadłuba jednostek
pływających
e) rozróżnia podstawowe układy wiązań
konstrukcyjnych
f) rozróżnia siły i momenty działające na jednostki
pływające
Przykładowe zadanie 14.

Na rysunku przedstawiono wymiarowanie rozmieszczenia usztywnień na płycie ścianki. Wymiar 2000 oznacza
odcinek między punktami
A.
B.
C.
D.

od punktu „d” do punktu „e”.
od punktu „a” do punktu „e”.
od punktu „b” do punktu „e”.
sumę podanych wymiarów.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05. 5. Wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje dokumentację technologiczną
11) rozpoznaje układ wiązań kadłuba jednostki pływającej na
i pomiarową związaną z procesem dokowania
podstawie jego rysunku konstrukcyjnego
kadłuba jednostek pływających:
a) odczytuje dokumentację konstrukcyjną
b) rozróżnia urządzenia i narzędzia wykorzystywane
do dokowania kadłuba jednostek pływających
c) rozróżnia obiekty wykorzystywane do dokowania
kadłuba jednostek pływających
d) posługuje się rysunkami zładu poprzecznego,
podłużnego, pokładów i poszycia kadłuba jednostek
pływających
e) rozróżnia podstawowe układy wiązań
konstrukcyjnych
f) rozróżnia siły i momenty działające na jednostki
pływające
Przykładowe zadanie 15.
Na rysunku przedstawiono fragment zładu poprzecznego statku towarowego. Do wykonania jego konstrukcji
zastosowano układ wiązań
A.
B.
C.
D.

poprzeczny.
wzdłużny.
mieszany.
klasyczny.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.5. Wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) wykonuje prace przygotowawcze
3) opisuje sposób ustawienia elementów podbudowy
związane z procesem dokowania kadłuba
oraz podpór bocznych do dokowania jednostki
jednostek pływających i kontroluje
pływającej
prawidłowość jego wykonania
Przykładowe zadanie 16.
Przedstawiona na rysunku jednostka dokowana osadzona jest na
A.
B.
C.
D.

kilblokach.
kołyskach.
wtykach.
łożach.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05. 5. Wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje maszyny, urządzenia,
8) dobiera właściwy sprzęt i właściwe narzędzia
sprzęt i narzędzia konieczne do wykonania
niezbędne do wykonania wymiany uszkodzonych
prac remontowych kadłuba jednostek
części konstrukcji kadłuba jednostek pływających
pływających:
a) identyfikuje obciążenia i naprężenia
w elementach maszyn i urządzeń
b) rozróżnia maszyny i urządzenia konieczne do
wykonania prac remontowych kadłuba jednostek
pływających
c)rozróżnia sprzęt i narzędzia konieczne do
wykonania prac remontowych kadłuba jednostek
pływających
Przykładowe zadanie 17.

Do wymiany pokładu zastosowano przedstawione na rysunku wciągarki
A.
B.
C.
D.

suwnicowe.
łańcuchowe ręczne.
linowe z zaczepami pokładowymi.
łańcuchowe z napędem pneumatycznym.

Odpowiedź prawidłowa: D
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TWO.05.6. Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek
pływających
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.6. Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) odczytuje dokumentację konstrukcyjną, unifikacje,
3) odczytuje specyfikację materiałową
dokumentacje: traserską, technologiczną,
materiałową, pomiarową oraz standardy budowy
jednostek pływających
Przykładowe zadanie 18.
Specyfikacja materiałowa sekcji zawiera
A.
B.
C.
D.

numery wytopów blach.
numery i nazwy elementów.
wykaz szablonów do prefabrykacji.
długości usztywnień technologicznych.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.6. Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) nadzoruje proces technologiczny obróbki wstępnej 1) rozpoznaje narzędzia, przyrządy i urządzenia
blach i profili
stosowane w ciągu obróbki wstępnej
Przykładowe zadanie 19.

Urządzenie przedstawione na rysunku używane w ciągu obróbki wstępnej to
A.
B.
C.
D.

giętarka rolkowa.
podajnik rolkowy.
walce odprężające.
oczyszczarka strumieniowa.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.6. Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) opracowuje dokumentację technologiczną
1) określa przeznaczenie elementów konstrukcyjnych,
prefabrykacji, montażu sekcji i bloków kadłuba oraz
sekcji i bloków na poszczególne stopnie
jego wyposażenia
prefabrykacyjne
Przykładowe zadanie 20.
Na którym rysunku przedstawiono element zaliczany do drugiego stopnia prefabrykacji?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.6. Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) opracowuje dokumentację, wykonuje
2) stosuje sprzęt pomiarowy do wykonywanych
i dokumentuje pomiary na każdym stopniu budowy,
pomiarów
remontu lub modernizacji kadłuba i wyposażania
jednostek pływających oraz analizuje wyniki tych
pomiarów
Przykładowe zadanie 21.
Zgodnie ze standardem wykonania oraz z załączonym wyciągiem z instrukcji odbioru bloku należy dokonać
pomiarów ugięcia poszycia za pomocą urządzenia mierniczego. w tabeli w miejsce litery X należy wpisać
A.
B.
C.
D.

teodolit.
niwelator.
dalmierz laserowy.
poziomica laserowa.

Poprawna odpowiedź:

Odpowiedź prawidłowa: B
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B

3.3.6 TWO.05.7. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.7. Język obcy zawodowy
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
językowych w języku obcym nowożytnym (ze
umożliwiające realizację czynności zawodowych
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych), w zakresie:
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
umożliwiającym realizację czynności zawodowych
w zakresie tematów związanych:
zawodowych
Przykładowe zadanie 22.
W procesie spawania określenie „pełen przetop” oznacza
A.
B.
C.
D.

bending.
gas cutting.
welding process.
full penetration.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.7. Język obcy zawodowy
Efekty 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
świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 23.
Na rysunku obrazującym zład poprzeczny statku cyfrą 2 oznaczono
A.
B.
C.
D.

stringer.
solid Floor.
web Frame.
bulkhead Stiffeners.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.3.7 . TWO.05.8. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej
1) identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne
Przykładowe zadanie 24.
Na komunikację niewerbalną składają się między innymi takie elementy jak:
A.
B.
C.
D.

mowa ciała, słowa, tembr głosu.
gestykulacja, mimika twarzy, słowa.
mowa ciała, ton głosu, mimika twarzy.
gestykulacja, dystans fizyczny, mimika twarzy.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
6) wskazuje przykłady zachowań etycznych
zawodowej
w zawodzie
Przykładowe zadanie 25.
Do zachowań nieetycznych podczas wykonywania czynności zawodowych w pracy zaliczamy
A.
B.
C.
D.

podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
dbanie o porządek na stanowisku pracy.
podejmowanie działań na szkodę pracodawcy.
informowanie przełożonego o nieprawidłowej pracy współpracowników.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.9 TWO.05.9. Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.9. Organizacja pracy małych zespołów
Efekty kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań
2) określa strukturę grupy
Przykładowe zadanie 26.
Podczas przeprowadzania prac transportowych urządzenia wielkogabarytowego w trudno dostępne miejsce, zespół
pracowników składa się z
A.
B.
C.
D.

trzech pracowników z wyznaczonym liderem grupy.
trzech pracowników bez wyznaczonego lidera grupy.
osób, których liczba nie ma znaczenia, jeżeli zostanie wytypowany lider grupy.
odpowiedniej liczby pracowników i lidera grupy niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.4

Przykład zadania do części praktycznej egzaminu

Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek pływających
jest przeprowadzana według modelu d i trwa 180 minut.
Opracuj kartę procesu technologicznego wymiany uszkodzonego fragmentu odbojnicy jednostki „MARVEL” zgodnie z załączoną
dokumentacją:
 specyfikacją materiałową 1310-1W,
 rysunkiem 1310-1 Odbojnica wr. 11+300÷21+300 PB,
 wykazem maszyn, narzędzi, urządzeń i oprzyrządowania technologicznego.
Zakresem prac powinny zostać objęte wszystkie czynności związane ze sprawdzeniem i przygotowaniem rejonu prac, demontażem
fragmentu odbojnicy, prefabrykacji i montażu nowego fragmentu odbojnicy.
Pozycja 1 będzie dostarczona jako półrura o długości 7000 mm.
Pozycje 3 będą wycięte numerycznie z blachy.
Pozycje 2 i 4 kształtowniki hutnicze dostarczone o długości fabrycznej.
Gięcie podkładki spawalniczej wykonać na prasie hydraulicznej według szablonu.
Podkładki mocować do końców starych części odbojnicy spoinami sczepnymi.
Sprefabrykowaną odbojnicę konserwować farbą wewnątrz przed montażem.
Kontrolować zachowanie wymiarów, prostoliniowości i jakość wykonania.
Przed demontażem fragmentu odbojnicy zamontować technologiczne klamry podpierające i pozostawić do montażu nowej części.
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Rysunku 1310-1 Odbojnica wr. 11+300÷21+300 PB
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Lp.
1.

Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania technologicznego
Maszyny, urządzenia, narzędzia i oprzyrządowanie technologiczne
Miara, szablon skalopsa, kątownik, kątomierz

2.

Sznurek traserski, kreda, marker

3.

Prasa hydrauliczna

4.

Klamry podpierające, uchwyty transportowe, szakle, młoty, młotki, stalowe kliny montażowe, klamry montażowe, łom,
płytki wybiegowe

5.

Palnik acetylenowo-tlenowy z osprzętem

6.

Urządzenie dźwigowe

7.

Urządzenie spawalnicze, młotki spawalnicze

8.

Farba konserwująca, pędzle, rozcieńczalnik

9.

Zawiesia stalowe

10.

Szlifierka garnkowa, frez prosty

11.

Rusztowania

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
 wykaz czynności dotyczących zabezpieczenia i przygotowania rejonu prac z uwzględnieniem potrzebnych maszyn,
urządzeń i narzędzi,
 wykaz czynności dotyczących demontażu uszkodzonego fragmentu odbojnicy z uwzględnieniem potrzebnych maszyn,
urządzeń i narzędzi,
 wykaz czynności dotyczących przygotowania zakończeń starych elementów odbojnicy po usunięciu uszkodzonej części
z uwzględnieniem potrzebnych maszyn, urządzeń i narzędzi,
 wykaz czynności dotyczących przygotowania elementów nowego fragmentu odbojnicy do prefabrykacji i montażu
z uwzględnieniem potrzebnych maszyn, urządzeń i narzędzi,
 wykaz czynności dotyczących prefabrykacji nowego fragmentu odbojnicy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
z uwzględnieniem potrzebnych maszyn, urządzeń i narzędzi,
 wykaz czynności dotyczących montażu nowego fragmentu odbojnicy, uwzględnienie potrzebnych maszyn, urządzeń
i narzędzi.
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KARTA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO
1. Wykaz czynności dotyczących zabezpieczenia i przygotowania rejonu prac z uwzględnieniem potrzebnych maszyn,
urządzeń i narzędzi
- Wykaz czynności dotyczących zabezpieczenia i przygotowania rejonu prac:

- Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania niezbędnych do wykonania tych operacji:

2. Wykaz czynności dotyczących demontażu uszkodzonego fragmentu odbojnicy z uwzględnieniem potrzebnych
maszyn, urządzeń i narzędzi
- Wykaz czynności dotyczących demontażu uszkodzonego fragmentu odbojnicy:

- Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania niezbędnych do wykonania tych operacji:
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3. Wykaz czynności dotyczących przygotowania zakończeń starych elementów odbojnicy po usunięciu uszkodzonej
części z uwzględnieniem potrzebnych maszyn, urządzeń i narzędzi:
- Wykaz czynności dotyczących przygotowania zakończeń starych elementów odbojnicy po usunięciu uszkodzonej części:

- Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania niezbędnych do wykonania tych operacji:

4. Wykaz czynności dotyczących przygotowania elementów nowego fragmentu odbojnicy do prefabrykacji i montażu
z uwzględnieniem potrzebnych maszyn, urządzeń i narzędzi
- Wykaz czynności dotyczących przygotowania elementów nowego fragmentu odbojnicy do prefabrykacji i montażu:

- Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania niezbędnych do wykonania tych operacji:
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5. Wykaz czynności dotyczących prefabrykacji nowego fragmentu odbojnicy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym
z uwzględnieniem potrzebnych maszyn, urządzeń i narzędzi
- Wykaz czynności dotyczących prefabrykacji nowego fragmentu odbojnicy zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym:

- Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania niezbędnych do wykonania tych operacji:

6. Wykaz czynności dotyczących montażu nowego fragmentu odbojnicy uwzględnienie potrzebnych maszyn, urządzeń
i narzędzi
- Wykaz czynności dotyczących montażu nowego fragmentu odbojnicy:

- Wykaz maszyn, urządzeń, narzędzi, oprzyrządowania niezbędnych do wykonania tych operacji:
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05. 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia
człowieka oraz mienia i środowiska
związane z wykonywaniem zadań
zawodowych
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.2. Podstawy okrętownictwa
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje środki transportu
wewnętrznego
5) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa
sposoby ochrony przed korozją
7) charakteryzuje maszyny, urządzenia
i narzędzia do obróbki ręcznej
i maszynowej
7) charakteryzuje maszyny, urządzenia
i narzędzia do obróbki ręcznej
i maszynowej
12) charakteryzuje prace związane
z cięciem i spawaniem elementów jednostek
pływających

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) zapobiega zagrożeniom dla zdrowia i życia człowieka
związanym z budową jednostek pływających
3) przeciwdziała zagrożeniom istniejącym na zajmowanym
stanowisku związanym z budową jednostek pływających

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów
stosuje właściwe narzędzia do usuwania i zabezpieczenia
przed korozją
1) stosuje narzędzia, przyrządy i urządzenia do
wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej
1)

4) dobiera narzędzia, przyrządy i urządzenia do wykonania

prac z zakresu obróbki maszynowej
2) rozróżnia prace związane z cięciem gazowym

Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.3. Montowanie kadłuba jednostek pływających z sekcji bloków
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) odczytuje dokumentację konstrukcyjną,
1) posługuje się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną,
technologiczną, traserską i pomiarową
traserską i pomiarową dotyczącą prefabrykacji, montażu sekcji,
budowy, remontu i modernizacji bloków
dotyczącą prefabrykacji, montażu sekcji,
budowy, remontu i modernizacji bloków
2) charakteryzuje maszyny, urządzenia, sprzęt 1) ustala metody montażu, kolejność oraz przebieg montażu sekcji
i narzędzia konieczne do wykonania
i bloków kadłuba jednostek pływających
montażu konstrukcji kadłuba jednostek
pływających
Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.5. Wykonywanie prac remontowych kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje prace przygotowawcze związane
1) kwalifikuje na podstawie przepisów Polskiego Rejestru Statków
z remontem, takie jak: demontaż izolacji,
oraz standardów remontów, uszkodzenia konstrukcji kadłuba
systemów i okablowania, przygotowanie
jednostki pływającej do naprawy
zbiorników, pomieszczeń
4) wykonuje prace przygotowawcze związane
2) określa sposób naprawy uszkodzonych fragmentów konstrukcji
z remontem, takie jak: demontaż izolacji,
kadłuba jednostki pływającej zakwalifikowanych do naprawy
systemów i okablowania, przygotowanie
zbiorników, pomieszczeń
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4) wykonuje prace przygotowawcze związane
z remontem, takie jak: demontaż izolacji,
systemów i okablowania, przygotowanie
zbiorników, pomieszczeń

3) ustala, czy w rejonie prac remontowych kadłuba jednostki
pływającej konieczne jest postawienie rusztowań, oczyszczenie
i odgazowywanie zbiorników, instalacja wentylacji i oświetlenia,
wykonanie technologicznych otworów komunikacyjnych
i transportowych

Jednostka efektów kształcenia:
TWO.05.6. Organizowanie i nadzór procesu budowy i wyposażania kadłuba jednostek pływających
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) prowadzi nadzór technologiczny nad
3) wykonuje pomiary kontrolne i analizuje wyniki tych
procesem budowy, remontu lub
pomiarów
modernizacji kadłuba jednostek pływających
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TWO.05. Organizacja budowy, remontu i modernizacji kadłuba jednostek
pływających np.:
 technologia budowy sekcji, bloków,
 technologia wymiany elementów kadłuba:
 wymiana poszycia,
 pokładu,
 dna podwójnego,
 stępki przeciwprzechyłowej,
 wymiana i wstawienie nowych elementów np. węzłówek, wręgów,
 technologia remontów:
 wstawianie nowych elementów np. fundamentów, wyposażenia,
 technologia montażu kluzy cumowniczej w nadburciu wraz z usztywnieniem,
 prefabrykacja i montaż fundamentu pompowego,
 technologia montażu pachoła.
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