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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 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311302
W zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego wyodrębniono dwie kwalifikacje:
Symbol kwalifikacji
TKO.05
TKO.06

Nazwa kwalifikacji
Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji
elektrycznej
Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

2.2. Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego
powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej:
a) wykonywania i uruchamiania sieci doprowadzających energię do urządzeń trakcyjnych na podstawie
dokumentacji technicznej,
b) wykonywania konserwacji sieci zasilających i trakcji elektrycznej,
c) eksploatowania sieci zasilających i trakcji elektrycznej;
2) w zakresie kwalifikacji TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego:
a) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń środków transportu szynowego na podstawie
dokumentacji technicznej,
b) montowania i uruchamiania pomocniczych maszyn i urządzeń środków transportu szynowego na
podstawie dokumentacji technicznej,
c) diagnozowania, konserwacji i naprawy środków transportu szynowego,
d) eksploatowania środków transportu szynowego.

2.3. Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik elektroenergetyk transportu szynowego jest
realizowane w technikum o okresie nauczania 5 lat oraz począwszy od 1 września 2020 r. w formie kształcenia
ustawicznego 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 TKO.05. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1 TKO.05.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) dobiera środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac
związanych z montażem i utrzymaniem
elementów sieci zasilających i trakcji
elektrycznej

Przykładowe zadanie 1.
Do prac konserwacyjnych przy urządzeniach naziemnych, zasilających sieć trakcyjną w pobliżu
torów kolejowych czynnych, pracownik powinien być wyposażony w
A.
B.
C.
D.

drabinę wysuwaną.
gaśnicę proszkową.
szelki bezpieczeństwa.
kamizelkę ostrzegawczą pomarańczową.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) stosuje środki ochrony indywidualnej
3) stosuje środki ochrony indywidualnej podczas
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
wykonywania montażu i eksploatacji sieci
zawodowych
zasilających i trakcyjnych
Przykładowe zadanie 2.
Badanie rękawic izolacyjnych należy bezwzględnie wykonywać co
A.
B.
C.
D.

1 miesiąc.
6 miesięcy.
1 rok.
2 lata

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.2 TKO.05.2 Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.2 Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych
3) rozróżnia narzędzia i urządzenia do pomiaru
odpowiednich wielkości elektrycznych
Przykładowe zadanie 3.
Przedstawiony na rysunku przyrząd służy do pomiaru
A.
B.
C.
D.

temperatury.
natężenia prądu.
rezystancji izolacji.
pojemności międzyprzewodowej.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.2 Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) interpretuje znaczenie wskaźników stosowanych
8) stosuje sygnalizację obowiązującą
na kolei
w transporcie kolejowym i wykonuje pomiary
wielkości elektrycznych
Przykładowe zadanie 4.
Przedstawiony na rysunku wskaźnik oznacza, że
A.
B.
C.
D.

należy opuścić pantografy.
zabroniony jest wjazd elektrycznych zespołów trakcyjnych.
należy podnieść pantografy elektrycznego zespołu trakcyjnego.
należy przygotować się do opuszczenia pantografów i zmniejszyć
prędkość do 60 km/h przed następnym wskazaniem.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.2 Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
12) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny 3) rozróżnia oznaczenie normy
zgodności podczas realizacji zadań
międzynarodowej, europejskiej i krajowej
zawodowych
Przykładowe zadanie 5.
Jak na funkcjonowanie instalacji wpłynie zastąpienie osprzętu o stopniu ochrony IP 44 przez
osprzęt o stopniu ochrony IP 43?
A.
B.
C.
D.

Poprawi się klasa izolacji.
Zwiększy się odporność na pyły.
Zmniejszy się odporność na wilgoć.
Pozostanie bez zmian klasa izolacji.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.3 TKO.05.3 Montaż i eksploatacja sieci zasilających
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.3 Montaż i eksploatacja sieci zasilających
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje kable i przewody
elektroenergetyczne oraz osprzęt
elektroinstalacyjny
Przykładowe zadanie 6.
Oznaczenie LgY informuje, że jest to przewód
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) rozpoznaje kable i przewody
elektroenergetyczne

miedziany, złożony z jednego drutu z izolacją z polichlorku winylu.
miedziany, wielodrutowy, giętki, z izolacją z polichlorku winylu.
aluminiowy, złożony z jednego drutu z izolacją gumową.
aluminiowy, wielodrutowy, giętki, z izolacją gumową.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.3 Montaż i eksploatacja sieci zasilających
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) określa przebieg drogi przesyłania, rozdziału
i odbioru energii elektrycznej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) odnajduje elementy instalacji sieci
zasilającej w terenie

Przykładowe zadanie 7.
Izolacja w kolorze niebieskim oznacza przewód
A.
B.
C.
D.

liniowy L.
neutralny N.
odgromowy.
ochronny PE.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.3 Montaż i eksploatacja sieci zasilających
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje środki ochrony stosowane
w sieciach zasilających

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje środki ochrony
przeciwporażeniowej w sieciach zasilających

Przykładowe zadanie 8.
W celu zabezpieczenia silnika elektrycznego przed skutkami zwarć i przeciążeń powinno się
zastosować bezpiecznik z wkładką topikową o oznaczeniu literowym
A.
B.
C.
D.

aL
aM
gM
gTr

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.3 Montaż i eksploatacja sieci zasilających
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje środki ochrony stosowane
w sieciach zasilających

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje środki ochrony
przeciwporażeniowej w sieciach zasilających

Przykładowe zadanie 9.
Wartość prądu różnicowego przedstawionego na rysunku wyłącznika różnicowoprądowego wynosi
A.
B.
C.
D.

0,03 A
0,05 A
25 A
6 000 A

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.3 Montaż i eksploatacja sieci zasilających
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) sprawdza poprawność działania instalacji
zasilających

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) dobiera przyrządy do wykonania pomiarów
parametrów elektrycznych sieci zasilających

Przykładowe zadanie 10.
Na rysunku przedstawiono układ do pomiaru rezystancji uziemień metodą techniczną przy
wykorzystaniu
A.
B.
C.
D.

miernika konduktancji.
miernika pętli zwarcia.
amperomierza.
woltomierza.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.3 Montaż i eksploatacja sieci zasilających
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) montuje sieci zasilające

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje elementy sieci zasilających

Przykładowe zadanie 11.
Na rysunku przedstawiono
A. linię niskiego napięcia
zamocowaną na słupie
przelotowym.
B. zamocowanie linii LPN
na konstrukcji wsporczej.
C. izolator przepustowy linii
WN.
D. izolator kotwowy SN.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.4 TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje elementy sieci trakcyjnej
1) rozpoznaje elementy sieci trakcyjnej i sieci
powrotnej
Przykładowe zadanie 12.
Na schemacie przedstawiono kotwienie wykonane w sieci
A.
B.
C.
D.

nieskompensowanej o przełożeniu 1:4.
półskompensowanej o przełożeniu 1:2.
skompensowanej o przełożeniu 1:2.
skompensowanej o przełożeniu 1:4.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje elementy sieci trakcyjnej
2) klasyfikuje sieci trakcyjne i poziomy
napięcia oraz rodzaje prądu występujące
w sieciach trakcyjnych
Przykładowe zadanie 13.

Na podstawie rysunku określ typ sieci jezdnej oznaczonej cyfrą 2.
A.
B.
C.
D.

Z jednym przewodem jezdnym i jedną liną nośną.
Z dwoma przewodami jezdnymi i jedną liną nośną.
Z jednym przewodem jezdnym i dwoma linami nośnymi.
Z dwoma przewodami jezdnymi i dwoma linami nośnymi

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje elementy sieci trakcyjnej
1) rozpoznaje elementy sieci trakcyjnej i sieci
powrotnej
Przykładowe zadanie 14.

Na rysunku przedstawiono sieć jezdną
A.
B.
C.
D.

o zawieszeniu typu Y.
z jednym przewodem jezdnym i jedną liną nośną.
z dwoma przewodami jezdnymi i jedną liną nośną.
z dwoma przewodami jezdnymi i dwoma linami nośnymi

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje elementy sieci trakcyjnej
6) definiuje funkcje i przeznaczenie
poszczególnych elementów kabin sekcyjnych
i podstacji trakcyjnych
Przykładowe zadanie 15.
Kabina sekcyjna sieci trakcyjnej 3 kV prądu stałego umożliwia
A.
B.
C.
D.

poprawę chłodzenia sieci.
wydłużenie przęsła naprężania.
zwiększenie elastyczności sieci trakcyjnej.
zmniejszenie spadków napięć na odcinku międzypodstacyjnym.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje elementy sieci trakcyjnej
8) dobiera elementy sieci trakcyjnej zgodnie
z dokumentacją techniczną i projektową
Przykładowe zadanie 16.
Na rysunku przedstawiono przekrój
A.
B.
C.
D.

liny nośnej.
kabla zasilającego
przewodu odgromowego.
drutu jezdnego profilowanego.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) sprawdza poprawność działania i stan
4) ocenia stan techniczny podzespołów sieci
urządzeń sieci trakcyjnej
trakcyjnej
Przykładowe zadanie 17.
Najczęstsze przyczyny uszkodzeń przewodów sieci jezdnej w okresie zimowym to
A.
B.
C.
D.

opady atmosferyczne.
przepięcia pochodzenia łączeniowego.
łuk elektryczny pomiędzy pantografem a przewodem.
jazda pojazdów trakcyjnych przy dwóch podniesionych pantografach.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wykonuje pomiary parametrów sieci
3) dobiera przyrządy do wykonywania pomiarów
i urządzeń trakcyjnych
parametrów sieci i urządzeń trakcyjnych
Przykładowe zadanie 18.
Podziałka umieszczona na pantografie przedstawionym na rysunku służy do
A. sprawdzenia skrajni sieci trakcyjnej.
B. sprawdzenia odsuwu przewodu
jezdnego.
C. pomiaru wysokości zawieszenia liny
nośnej.
D. pomiaru wysokości zawieszenia
przewodu jezdnego.
Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wykonuje pomiary parametrów sieci
5) ocenia wyniki pomiarów w oparciu o normy
i urządzeń trakcyjnych
i przepisy prawa w zakresie sieci trakcyjnych
Przykładowe zadanie 19.
Przewody jezdne sieci trakcyjnej torów szlakowych oraz głównych zasadniczych i głównych
dodatkowych, zawieszone są na wysokości w przedziale
A.
B.
C.
D.

3600 ÷ 4000 mm nad płaszczyzną główek szyn.
4000 ÷4900 mm nad płaszczyzną główek szyn.
4900 ÷ 5600 mm nad płaszczyzną główek szyn.
5600 ÷ 6200 mm nad płaszczyzną główek szyn.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje czynności eksploatacyjne
2) rozróżnia wyposażenie kabin sekcyjnych
wykonywane w podstacjach trakcyjnych
i podstacji trakcyjnych
i kabinach sekcyjnych
Przykładowe zadanie 20.
Głównymi elementami wyposażenia kabin sekcyjnych są
A.
B.
C.
D.

szyny zbiorcze i spolaryzowane wyłączniki szybkie.
rozdzielnice 15 kV i zespoły prostownikowe.
odłączniki kabla zasilacza (OKZ).
nastawniki jazdy.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje czynności eksploatacyjne
3) odczytuje schematy ideowe i montażowe
wykonywane w podstacjach trakcyjnych
instalacji sterowniczej i zasilającej
i kabinach sekcyjnych
Przykładowe zadanie 21.
Symbolem G1 na schemacie oznaczono
A.
B.
C.
D.

akumulator.
prostownik.
falownik.
generator.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje czynności eksploatacyjne
3) dobiera narzędzia do prac konserwacyjnych
wykonywane w podstacjach trakcyjnych
w podstacjach trakcyjnych i kabinach
i kabinach sekcyjnych
sekcyjnych
Przykładowe zadanie 22.
Do zlokalizowania elementów o podwyższonej temperaturze w pracującej rozdzielnicy potrzeb
własnych podstacji trakcyjnej należy zastosować
A.
B.
C.
D.

termometr oporowy.
amperomierz cęgowy.
kamerę termowizyjną.
woltomierz z termoparą.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.4 Montaż i eksploatacja urządzeń zasilania trakcji elektrycznej
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) sprawdza poprawność działania i stan
2) ocenia stan techniczny podzespołów sieci
urządzeń sieci trakcyjnej
trakcyjnej
Przykładowe zadanie 23.

Iskrzenie na styku pantografu i przewodu jezdnego przedstawione w filmie może być
spowodowane
A.
B.
C.
D.

oszronieniem przewodu jezdnego.
niewłaściwą eksploatacją taboru.
nieprawidłowym napięciem zasilania.
zbyt małym przekrojem przewodu jezdnego.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.1.5 TKO.05.5 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.5 Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
środków językowych w języku obcym
umożliwiające realizację czynności
nowożytnym
zawodowych w zakresie:
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
d) formularzy, specyfikacji oraz innych
leksykalnych), umożliwiającym realizację
dokumentów związanych z wykonywaniem
zadań zawodowych
czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
c) z dokumentacją związaną z danym
zawodem
Przykładowe zadanie 24.
The overhead contact line maintenance instructions are marked
A.
B.
C.
D.

Iet-1
Iet-2
Iet-7
Iet-8

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.6 TKO.05.6 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.6 Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
zawodowej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) wskazuje przykłady zachowań etycznych
w zawodzie

Przykładowe zadanie 25.
Odpady niebezpieczne wytworzone podczas wykonywania pracy należy
A.
B.
C.
D.

składować pod ziemią poza placem budowy.
wymieszać z odpadami innymi niż niebezpieczne.
przekazać odbiorcy posiadającemu odpowiednie uprawnienia.
przekwalifikować na inne niż niebezpieczne poprzez ich rozcieńczanie, mieszanie
ze sobą lub z innymi substancjami.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.7 TKO.05.7 Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.7 Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) dobiera osoby do wykonania przydzielonych
zadań

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) ocenia przydatność poszczególnych członków
zespołu do wykonania zadania

Przykładowe zadanie 26.
Zespół pracowników kwalifikowanych do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych to
A. grupa osób wyznaczonych do wykonania określonej pracy, w której skład wchodzi co najmniej
trzy osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne.
B. grupa osób, które posiadają umiejętności zawodowe do wykonywanej pracy i przeszkolenie w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
C. grupa osób, w której co najmniej połowa, lecz nie mniej niż dwie osoby posiada ważne
świadectwa kwalifikacyjne.
D. grupa osób wyznaczonych do wykonania określonej pracy, w której skład wchodzą co
najmniej dwie osoby.
Odpowiedź prawidłowa: C
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3.2 . Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji TKO.05 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji
elektrycznej jest przeprowadzana według modelu w i trwa 180 minut.

Przykład zadania
Wykonaj układ zasilania i sterowania silnikiem wentylatora zgodnie ze schematem. Aparaty elektryczne zamontuj na szynach
TH35. Połącz układ przewodami LgY 1,5 mm2. Zasilanie do układu podłącz przewodem OWY 5x1,5 mm2 zakończonym wtyczką.
Następnie wykonaj niezbędne regulacje, ustaw wartość prądu zadziałania wyłącznika silnikowego na 1,1 wartości prądu
znamionowego silnika.
Po wykonaniu regulacji sprawdź działanie:
 zmontowanego układu poprzez naciśnięcie przycisku START załącz silnik M,
(w przypadku zadziałania wyłącznika silnikowego podczas rozruchu silnika zwiększ krototność wartości prądu
znamionego ustawionego na wyłączniku silnikowym)
 obwodu sterowania silnikiem porzez naciśnięcie przycisku STOP a następnie START i STOP AWARYJNY.
Przy załącznym silniku wykonaj pomiary:
 napięcia fazowego (V),
 natężenia prądu (A),
 mocy czynnej (P),
a następnie wykonaj obliczenia wielkości elektrycznych.
Wyniki pomiarów oraz obliczeń zapisz w tabeli.
W przypadku, gdy układ nie działa zgodnie z opisem, wprowadź stosowne poprawki.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym wyposażonym w niezbędne materiały, urządzenia, narzędzia
i sprzęt.
W czasie wykonywania zadania przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zasad ochrony
przeciwporażeniowej.
Pamiętaj zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość podłączenia napięcia zasilania do układu i po uzyskaniu
zgody podłącz zasilanie. Sprawdź działanie układu oraz wykonaj pomiary parametrów elektrycznych w obecności egzaminatora.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko.
Uwaga: Układ zasilania i sterowania silnikiem wentylatora został zastosowany tylko ZFHOX przeprowadzenia egzaminu.

21

Schemat układu zasilania i sterowania silnikiem wentylatora

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
 zmontowany układ zasilania silnika wentylatora,
 zmontowany układ sterowania silnika wentylatora,
 działanie układu zasilania i sterowania silnikiem wentylatora,
 wyniki pomiarów i obliczeń parametów elektrycznych układu zasilania silnika wentylatora
oraz
przebieg montażu układu zasilania i sterowania silnika wentylatora.
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Tabela. Wyniki pomiarów i obliczeń parametów elektrycznych układu zasilania silnika wentylatora
Wskazanie
woltomierza

Wyniki pomiarów
Wskazanie
amperomierza

U [V]

Moc pozorna
S [VA]

I [A]

P [W]

Wyniki obliczeń
Moc czynna
P [W]

3UI

3P

Wskazanie
watomierza

Współczynik mocy
cos ϕ
P/S

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) organizuje stanowisko pracy zgodnie z
wymaganiami ergonomii oraz przepisami
prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

3)

4)
6)

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

2)

3)

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.05.3 Montaż i eksploatacja sieci zasilających
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) montuje sieci zasilające
5) sprawdza poprawność działania instalacji
zasilających

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
zabezpiecza stanowisko pracy przed
wystąpieniem porażenia prądem
elektrycznym z sieci trakcyjnych
stosuje środki zapobiegające powstawaniu
pożaru
organizuje stanowisko pracy zgodnie z
wymaganiami ergonomii oraz przepisami
prawa dotyczącymi bezpieczeństwa i
higieny pracy
dobiera środki ochrony indywidualnej i
zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac
związanych z montażem i utrzymaniem
elementów sieci zasilających i trakcji
elektrycznej
stosuje środki ochrony indywidualnej
podczas wykonywania montażu i
eksploatacji sieci zasilających i trakcyjnych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) dobiera elementy do montażu na
podstawie dokumentacji
1) dobiera przyrządy do wykonania

pomiarów parametrów elektrycznych sieci
zasilających
2) wykonuje pomiary parametrów
elektrycznych sieci zasilających
3) wykonuje pomiary parametrów układów
zabezpieczających w sieciach zasilających
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TKO.05 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji
elektrycznej mogą dotyczyć np.:
 wykonania pomiarów w sieci zasilającej i wymiany uszkodzonych podzespołów elektrycznych;
 wykonania przeglądu podzespołów sieci trakcyjnej;
 montażu podzespołów sieci trakcyjnej
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Kwalifikacja
TKO.06. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

3.3. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.3.1 TKO.06.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) stosuje środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania zadań
zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas wykonywania montażu
elementów sieci zasilającej i trakcji
elektrycznej

Przykładowe zadanie 1.
Urządzenie odgromowe wraz z iskiernikami służące do ochrony lokomotywy lub elektrycznego
zespołu trakcyjnego (EZT), przed wyładowaniami atmosferycznymi, powinny być w lokomotywie
zamocowane
A.
B.
C.
D.

w przedziale nN.
w przedziale WN.
na dachu lokomotywy.
na skrzynce zaciskowej.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.2 TKO.06.2 Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.2 Podstawy elektrotechniki i transportu kolejowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) sporządza schematy ideowe i montażowe
1) rozpoznaje symbole graficzne stosowane
układów elektrycznych i elektronicznych
na schematach ideowych i montażowych
Przykładowe zadanie 2.
Które urządzenie z obwodu głównego lokomotywy spalinowej przedstawiono na schemacie
elektrycznym?
A.
B.
C.
D.

Falownik.
Prostownik.
Silnik trakcyjny.
Prądnicę główną.

Odpowiedź prawidłowa: A

3.3.3 TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje środki transportu szynowego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia rodzaje pojazdów szynowych
z napędem

Przykładowe zadanie 3.

Który układ osi lokomotywy został przedstawiony na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Ao’Ao’.
Bo’Bo’.
Co’Co’.
Do’Do’.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje elementy podwozia pojazdu
szynowego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
7) ozróżnia rodzaje urządzeń hamulcowych
wózka pojazdu szynowego.

Przykładowe zadanie 4.
Który rodzaj hamulca z wagonu pasażerskiego przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Tarczowy.
Klockowy.
Magnetyczny.
Elektrodynamiczny.

Odpowiedź prawidłowa: A:
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje elementy nadwozia pojazdu
szynowego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia elementy nadwozia pojazdu
szynowego

Przykładowe zadanie 5.
Nadwozie wagonów towarowych zamkniętych
A. może posiadać płaską podłogę lub zagłębioną z urządzeniami do mocowania
kontenerów.
B. nie posiada ścian bocznych oraz zadaszenia, a jedyną techniką załadunku jest
załadunek pionowy.
C. wykonane jest bez poszycia, w niektórych przypadkach może posiadać kłonice
zamocowanie na podłużnicach wagonu.
D. powinno mieć drzwi, otwory wentylacyjne oraz inne urządzenia ułatwiające załadunek
i wyładunek, jak klapy na dachu czy pokrywy górne.
Odpowiedź prawidłowa D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje maszyny elektryczne
stosowane w pojazdach szynowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje układ połączeń i metod
rozruchu silników trakcyjnych

Przykładowe zadanie 6.
W starszych pojazdach napędzanych silnikami trakcyjnymi prądu stałego pobór prądu w trakcie
rozruchu ogranicza się za pomocą
A.
B.
C.
D.

przełączania odczepów transformatora.
obwodów bocznikowania.
rezystorów rozruchowych.
układu LC.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) rozpoznaje aparaty i urządzenia elektryczne
stosowane w pojazdach szynowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
7) wskazuje rozmieszczenie aparatów
i urządzeń elektrycznych w pojeździe
szynowym.

Przykładowe zadanie 7.

Na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.

tablicę pneumatyczną.
skrzynię akumulatorów.
przetwornicę oświetleniową.
klimatyzator ogrzewania nawiewnego.

Odpowiedź prawidłowa B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) charakteryzuje układy i urządzenia
4) rozróżnia elementy układów hamulca
pneumatyczne stosowane w pojazdach
zespolonego;
szynowych
Przykładowe zadanie 8.
Który rodzaj hamulca przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Tarczowy.
Klockowy.
Magnetyczny.
Elektrodynamiczny.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
8) charakteryzuje działanie spalinowych
pojazdów szynowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia elementy silników spalinowych;

Przykładowe zadanie 9.

Parametry przedstawione w tabeli są charakterystyczne dla
A.
B.
C.
D.

silnika spalinowego.
prądnicy pomocniczej.
przetwornicy statycznej.
elektrycznego silnika trakcyjnego.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) montuje maszyny, aparaty i urządzenia
elektryczne stosowane w taborze szynowym
zgodnie z dokumentacją
Przykładowe zadanie 10.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozróżnia układy sterowania i regulacji
maszyn
i urządzeń elektrycznych;

Na rysunku przedstawiono fragment schematu układu napędowego elektrycznego zespołu
trakcyjnego. Symbole WG i PR oznaczają odpowiednio
A.
B.
C.
D.

stycznik liniowy oraz pierwszy pantograf.
wyłącznik główny oraz przekaźnik różnicowy.
odłącznik pantografu oraz przekaźnik różnicowy.
odłącznik pantografu pierwszego oraz stycznik uziemienia.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
10) charakteryzuje prace montażowe elementów
odbiorczych prądu dla taboru szynowego

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) określa sposoby regulacji siły docisku
odbieraka prądu do przewodu jezdnego;

Przykładowe zadanie 11.
Które parametry odbieraka prądu lokomotywy decydują o jakości jego współpracy z siecią
trakcyjną?
A.
B.
C.
D.

Siły naciągu sprężyny podnoszącej i opuszczającej.
Siła docisku i opory w łożyskach wałów głównych .
Rezystancja łączników na przegubach ramion i wysokość podnoszenia.
Czasy podnoszenia i puszczania ślizgacza oraz siły nacisku statycznego.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
11) wykonuje montaż instalacji w pojazdach
szynowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) uruchamia instalacje stosowane w pojazdach
szynowych;

Przykładowe zadanie 12.

Zgodnie z instrukcją Bw-62 obsługa pociągu ma obowiązek włączyć ogrzewanie przy temperaturze
zewnętrznej wynoszącej
A.
B.
C.
D.

+17°C
+15°C
+13°C
+11°C

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3 Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
12) wykonuje pomiary parametrów urządzeń
i mechanizmów w pojazdach szynowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wykonuje pomiary parametrów
charakteryzujących urządzenia i mechanizmy
środków transportu szynowego

Przykładowe zadanie 13.
Przedstawiony na rysunku przebieg pomiaru dotyczy badania
A. temperatury tarczy hamulcowej.
B. naprężeń w materiale pierścienia ciernego.
C. profilu powierzchni ciernej tarczy
hamulcowej.
D. wtrąceń metalicznych na powierzchni
pierścienia ciernego.
Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.4 TKO.06.4. Eksploatacja środków transportu szynowego
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.4. Eksploatacja środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) analizuje dokumentację techniczną środków
4) określa rodzaj i częstotliwość oraz termin
transportu szynowego
wykonania prac eksploatacyjnych na
podstawie dokumentacji technicznej środków
transportu szynowego
Przykładowe zadanie 14.
Który rodzaj cyklu charakterystycznego dla lokomotywy przedstawiono na schemacie?

A.
B.
C.
D.

Naprawczy.
Inspekcyjny.
Przeglądowy.
Przeglądowo-naprawczy.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.4 Eksploatacja środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) stosuje metody obróbki i montażu podczas
1) określa właściwości materiałów
prac eksploatacyjnych i obsługi środków
konstrukcyjnych stosowanych w środkach
transportu szynowego
transportu szynowego;
Przykładowe zadanie 15.
Którego materiału, spośród wymienionych, należy użyć w konstrukcji spawanej do budowy
poszycia wagonu pasażerskiego?
A.
B.
C.
D.

Stali stopowej do ulepszania cieplnego i hartowania powierzchniowego.
Stali niestopowej konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia.
Stali stopowej konstrukcyjnej do nawęglania.
Żeliwa szarego do ulepszania.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.4 Eksploatacja środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) kontroluje elementy podwozia pojazdu
1) przeprowadza oględziny elementów
szynowego
podwozia pojazdu szynowego;
Przykładowe zadanie 16.

W filmie przedstawiono przekładnię
A.
B.
C.
D.

hydrauliczną.
pasową.
zębatą.
cierną.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.4 Eksploatacja środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) kontroluje elementy nadwozia pojazdu
2) kwalifikuje sprzęgi i zderzaki do wymiany lub
szynowego
naprawy
Przykładowe zadanie 17.
Podczas eksploatacji haku sprzęgu śrubowego dochodzi do owalizacji otworu na sworzeń sprzęgu.
Wymiar graniczny maksymalnego zużycia haka w tym miejscu nie może przekroczyć

A.
B.
C.
D.

56 mm
59 mm
60 mm
61 mm

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.4 Eksploatacja środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) obsługuje maszyny elektryczne stosowane
9) omawia metody napraw elementów maszyn
w pojazdach szynowych
elektrycznych stosowanych w pojazdach
szynowych;
Przykładowe zadanie 18.
Do pomiaru bicia promieniowego wirnika silnika trakcyjnego zamocowanego w uchwycie obrabiarki
wykorzystuje się
A.
B.
C.
D.

mostek Wheatstone’a.
czujnik zegarowy.
inklinometr.
pirometr.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.4 Eksploatacja środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) obsługuje aparaty i urządzenia elektryczne
1) analizuje schematy ideowe i montażowe
stosowane w pojazdach szynowych
obwodów elektrycznych w taborze szynowym
Przykładowe zadanie 19.

Na schemacie przedstawiono na rysunku przedstawiono
A.
B.
C.
D.

regulator prądu wzbudzenia dla prądnic synchronicznych.
prostownik z regulacją wartości wyjściowej prądu stałego.
prostownik ze stabilizacją wartości wyjściowej napięcia stałego.
falownik do regulacji prędkości obrotowej trójfazowych silników indukcyjnych.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.4 Eksploatacja środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) eksploatuje układy i urządzenia
1) sprawdza elementy układu zasilania
pneumatyczne stosowane w pojazdach
sprężonym powietrzem
szynowych

Przykładowe zadanie 20.
Przedstawione na rysunkach urządzenie służy do lokalizacji uszkodzeń
A.
B.
C.
D.

sprężarki pomocniczej.
hamulca pneumatycznego.
elektrycznego system ogrzewania.
urządzenia sterowania jazdą ukrotnioną.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.4. Eksploatacja środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) sprawdza działanie elementów napędowych
2) wskazuje czynności wykonywane podczas
spalinowych pojazdów szynowych
oględzin układu napędowego w spalinowych
pojazdach szynowych
Przykładowe zadanie 21
Zamieszczone w tabeli parametry dotyczą
A.
B.
C.
D.

akumulatora.
silnika trakcyjnego.
prądnicy pomocniczej.
przetwornicy statycznej.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.4. Eksploatacja środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) eksploatuje instalacje w pojazdach
5) sprawdza działanie instalacji stosowanych
szynowych
w pojazdach szynowych
Przykładowe zadanie 22.
Do pomiaru rezystancji izolacji przewodów w izolacji elektrycznej wagonu pasażerskiego należy
użyć
A.
B.
C.
D.

miernika uniwersalnego.
mostka Thompsona.
megaomomierza.
watomierza.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.5 TKO.06.5 Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.5. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty.
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
12) wyjaśnia technikę prowadzenia ruchu kolejowego
5) analizuje zapisy służbowego rozkładu jazdy
pociągów i jego dodatków
Przykładowe zadanie 23.

Charakterystyka trakcyjna lokomotywy typu 301Db serii SP45

Na podstawie wykresu określ maksymalną prędkość lokomotywy prowadzącej skład o masie Gw równej 400 ton
na wzniesieniu 12‰.
A.
B.
C.
D.

100 km/h
65 km/h
45 km/h
20 km/h

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.6 TKO.06.6 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.6 Język obcy zawodowy.
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
10) posługuje się podstawowym zasobem
środków językowych w języku obcym
nowożytnym (ze szczególnym
uwzględnieniem środków leksykalnych),
umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów
związanych:
c) z dokumentacją związaną z danym
zawodem
Przykładowe zadanie 24.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe
umożliwiające realizację czynności
zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku
pracy, w tym związanych z bezpieczeństwem
i higieną pracy

The figure above shown
A.
B.
C.
D.

osłonę hamulca ręcznego.
osłonę hamulca awaryjnego.
informację na obudowie hamulca ręcznego.
informację na obudowie wyłącznika oświetlenia.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.7 TKO.06.7 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.7 Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) doskonali umiejętności zawodowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa zakres umiejętności i kompetencji
niezbędnych w wykonywaniu zawodu

Przykładowe zadanie 25.
W lokalnej prasie ukazało się ogłoszenie następującej treści:

Aplikować może osoba, która ukończyła
A.
B.
C.
D.

technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat. B.
technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat. B i zna język niemiecki.
technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowała jako magazynier.
technikum mechaniczne, obsługuje komputer i zna język niemiecki.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.3.8 TKO.06.8 Organizacja pracy małych zespołów.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.8 Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) ustala kolejność wykonywania zadań zgodnie
z harmonogramem prac

Przykładowe zadanie 26.
Pierwszym etapem tworzenia zespołu pracowniczego jest określenie
A.
B.
C.
D.

celów.
zasad pracy zespołu.
sposobów oceny pracy.
systemu motywacyjnego.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.4. Przykłady zadań do części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceniania
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji TKO.06 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego jest
przeprowadzana według modelu w i trwa 150 minut.

Przykład zadania
Wykonaj montaż układu pomiarowego silnika bocznikowego prądu stałego, napędzającego spręzarkę w lokomotywie,
zgodnie z rysunkiem 1 i 2 oraz wykonaj pomiary jego pracy zgodnie z rysunkiem 2.

Rysunek 1. Schemat blokowy układu zasilania silnika bocznikowego pradu stałego
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Układ pomiarowy:
1 – silnik bocznikowy
prądu stałego,
2 – rezystor nastawny
uzwojenia twornika,
3 – rezystor nastawny
uzwojenia wzbudzenia.

Rysunek 2. Schemat układu pomiarowego silnika bocznikowego prądu stałego
Po wykonaniu montażu uruchom układ, ustawiając na zasilaczu znamionowe napięcie zasilające oraz znamionową
wartość prądu wzbudzenia, przy zerowej rezystancji rezystorów nastawnych.
Następnie wykonaj pomiary prędkości obrotowej, oraz parametrów elektrycznych U, Iw, I, Ut, silnika bocznikowego
prądu stałego:
 na biegu jałowym (n0) (bez obciążenia), odczytując wartości paramerów elektrycznych włączonych w układ
przyrządów pomiarowych,
 przy ustawieniu prędkości obrotowej (n1) w dół o 10%, od prędkości biegu jałowego przez zwiększenie
rezystancji obwodu twornika przy znamionowym napięciu zasilającym U i znamionowym prądzie wzbudzenia
Iw,
 przy ustawieniu prędkości obrotowej (n2) w górę o 10%, od prędkości biegu jałowego przez zmniejszenie
prądu wzbudzenia Iw rezystorem Rd (przy rezystancji Rr = 0).
Oblicz wartość prądu płynącego przez twornik (It) oraz moc pobieraną przez silnik z sieci (P). Wyniki pomiarów
i obliczeń zapisz w tabelach 1, 2, i 3.
Wszystkie niezbędne urządzenia, podzespoły, sprzęt i narzędzia znajdują się na stanowisku egzaminacyjnym.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zasad
ochrony przeciwporażeniowej.
Pamiętaj zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZN gotowość podłączenia napięcia i po uzyskaniu zgody podłącz
zasilanie do układu, w obecnośFi egzaminatora wykonaj pomiary parametUów elektrycznych oraz wykonaj pomiary prędkości
obrotowej silnika.
Uwaga: Układ pomiarowy silnika bocznikowego prądu stałego został zastosowany tylko ZFHOX przeprowadzenia egzaminu.
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
 zmontowany układ pomiarowy;
 wyniki pomiarów i obliczeń parametrów elektrycznych SU]\ prędkości obrotowej silnika na biegu jałowym
(n0) – tabela 1,


wyniki pomiarów i obliczeń parametrów elektrycznych SU]\ prędkości obrotowej silnika (n1) – tabela 2,



wyniki pomiarów i obliczeń parametrów elektrycznych SU]\ prędkości obrotowej silnika (n2) – tabela 3

oraz
przebieg wykonania układu pomiarowego.

Tabela 1. Wyniki pomiarów i obliczeń parametrów elektrycznych SU]\ prędkości obrotowej silnika na biegu

jałowym

Lp.

n0
[obr./min]

U
[V]

Iw
[A]

I
[A]

Ut
[V]

It =I – Iw
[A]

P=IU
W

1
Tabela 2. Wyniki pomiarów i obliczeń parametrów elektrycznych SU]\ prędkości obrotowej silnika w dół o 10%, od
prędkości biegu jałowego

Lp.

n1
[obr./min]

U
[V]

Iw
[A]

I
[A]

Ut
[V]

It =I – Iw
[A]

P=IU
W

1
Tabela 3. Wyniki pomiarów i obliczeń parametrów elektrycznych SU]\ prędkości obrotowej silnika w górę o 10%, od
prędkości biegu jałowego

Lp.

n2
[obr./min]

U
[V]

Iw
[A]

I
[A]

Ut
[V]

It =I – Iw
[A]

P=IU
W

1

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.3. Montaż środków transportu szynowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
9) montuje maszyny, aparaty i urządzenia
elektryczne stosowane w taborze kolejowym
zgodnie z dokumentacją
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Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia układy sterowania i regulacji maszyn
i urządzeń elektrycznych
2) dobiera narzędzia do montażu układów
sterowania i regulacji maszyn i urządzeń
elektrycznych
3) montuje układy zasilania i zabezpieczeń maszyn
i urządzeń elektrycznych

11) wykonuje montaż instalacji w pojazdach
szynowych

12) wykonuje pomiary parametrów urządzeń
i mechanizmów w pojazdach szynowych

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.06.4. Eksploatacja środków transportu
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
1) analizuje dokumentację techniczną środków
transportu szynowego

4) montuje układy sterowania i regulacji maszyn
i urządzeń elektrycznych
5) sprawdza zgodność wykonanych prac
montażowych z dokumentacją
1) rozpoznaje systemy ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji taboru szynowego
2) analizuje schematy instalacji oświetleniowej
i ogrzewania pojazdu szynowego
3) dobiera narzędzia do montażu instalacji w
pojazdach szynowych
4) wykonuje elementy instalacji stosowanych
w pojazdach szynowych
6) uruchamia instalacje stosowane w pojazdach
szynowych
2) rozpoznaje przyrządy pomiarowe stosowane do
pomiarów parametrów urządzeń pojazdów
szynowych
3) wykonuje pomiary parametrów
charakteryzujących urządzenia i mechanizmy
środków transportu szynowego

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje rodzaje dokumentacji pojazdów
szynowych
2) analizuje zapisy dokumentacji technicznoruchowej pojazdu szynowego
3) interpretuje zapisy dokumentacji systemu
utrzymania pojazdu szynowego
9) eksploatuje instalacje w pojazdach szynowych
1) analizuje schematy instalacji pojazdu szynowego
2) dokonuje przeglądów instalacji oświetleniowej
i ogrzewczej stosowanej w taborze szynowym
4) wykonuje naprawy instalacji stosowanych
w pojazdach szynowych
10) wykonuje pomiary eksploatacyjne w
1) określa techniki wykonywania pomiarów
urządzeniach
elementów pojazdu szynowego
i mechanizmach środków transportu szynowego
2) rozpoznaje przyrządy pomiarowe stosowane
do pomiarów eksploatacyjnych w środkach
transportu szynowego
3) dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania
pomiarów eksploatacyjnych środków transportu
szynowego
4) wykorzystuje zapisy systemów rejestracyjnych
z pojazdu szynowgo do wskazywania
konieczności przeprowadzenia określonych
49 pomiarów

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TKO.06 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego
mogą dotyczyć, np.:







wykonania układu sterowania silnika bocznikowego;
wykonania układu wykonawczego wentylatora oporów rozruchowych;
wykonania układu zasilania oświetlenia w wagonie pasażerskim;
wykonania układu zasilania ogrzewania w wagonie pasażerskim;
wykonania układu zasilania baterii akumulatorów w wagonach osobowych;
wykonania układu zasilania gniazd 230 V AC w wagonach pasażerskich;
 wykonania układu zasilania klimatyzatora w wagonach osobowych.
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