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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.

4

2.

INFORMACJE O ZAWODZIE

2.1. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie szkolnictwa branżowego technik instalacji sanitarnych wyodrębniono dwie kwalifikacje:
Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

BUD.09

Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

BUD.20

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

2.2. Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji
sanitarnych:
  wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych,
  wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów
ciepłowniczych,
  wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych,
  wykonywania robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych;
2) w zakresie kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji
sanitarnych:
  organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych,
  organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych
i grzewczych,
  organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  organizowania i wykonywania robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

2.3. Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego technik inżynierii sanitarnej jest realizowane
w technikum o okresie nauczania 5 lat, a od roku szkolnego 2020/2021 także w dwuletniej branżowej szkole II stopnia, w której
nauczanie odbywa się wyłącznie na podbudowie branżowej szkoły I stopnia, kształcącej w zawodzie monter sieci i instalacji
sanitarnych.
Od 1 września 2020 r. kształcenie w kwalifikacjach BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją
sieci oraz instalacji sanitarnych oraz BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji
sanitarnych może być prowadzone również na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci
oraz instalacji sanitarnych
3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1. BUD.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) określa informacje przedstawiane za pomocą znaków
bezpieczeństwa i sygnalizowane za pomocą alarmów,
które uzupełniają środki ochrony indywidualnej i zbiorowej

Przykładowe zadanie 1.
Przedstawiony na rysunku znak ostrzega przed
A.
B.
C.
D.

promieniowaniem laserowym.
promieniowaniem jonizującym.
wirującymi elementami urządzenia.
automatycznym uruchomieniem urządzenia.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.2. BUD.09.2. Podstawy budownictwa
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.2. Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) rozróżnia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy
budynku

Przykładowe zadanie 2.
Poziomym elementem konstrukcyjnym budynku, przenoszącym obciążenie własne i użytkowe jest
A.
B.
C.
D.

dach.
strop.
ściana.
sklepienie.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.3. BUD.09.3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci
i instalacji wodociągowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje rodzaje wód powierzchniowych
2) określa właściwości wód powierzchniowych i podziemnych
i podziemnych
Przykładowe zadanie 3.
Które z wód podziemnych występują tuż pod powierzchnią ziemi, są podatne na wahania temperatury, a przy tym ulegają
zanieczyszczeniom, co powoduje, że nie są zdatne do picia?
A.
B.
C.
D.

Wgłębne.
Zaskórne.
Gruntowe.
Głębinowe.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji
2) odczytuje informacje zawarte:
wodociągowych
b) na rzutach i przekrojach w dokumentacji projektowej
Przykładowe zadanie 4.
Na podstawie fragmentu dokumentacji projektowej określ, na jakiej wysokości od podłogi należy zamontować wodomierz.
A.
B.
C.
D.

0,4 m
0,5 m
1,2 m
1,6 m

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
15) wykonuje roboty związane z montażem i remontem
1) wymienia czynności związane z montażem i remontem
instalacji wodociągowych
instalacji wodociągowych oraz planuje ich kolejność
Przykładowe zadanie 5.
Przedstawiony na filmie monter instalacji wodociągowej bezpośrednio przed gwintowaniem rury wykonał
A.
B.
C.
D.

cięcie rury.
trasowanie na rurze.
fazowanie zewnętrzne rury.
fazowanie wewnętrzne rury.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
15) wykonuje roboty związane z montażem i remontem
2) dobiera materiały oraz narzędzia i sprzęt do montażu
instalacji wodociągowych
i remontu instalacji wodociągowych
Przykładowe zadanie 6.
Którą kształtkę należy zastosować do wykonania odgałęzienia wodociągowego?
A.
B.
C.
D.

Mufę.
Trójnik.
Kolano.
Dwuzłączkę.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.3. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
15) wykonuje roboty związane z montażem i remontem
4) wyznacza miejsca montażu uzbrojenia oraz mocowania
instalacji wodociągowych
przewodów instalacji wodociągowych
Przykładowe zadanie 7.
Na jakiej wysokości od posadzki montuje się umywalkę w toalecie dla dorosłych?
A.
B.
C.
D.

60 ÷ 65 cm
70 ÷ 75 cm
80 ÷ 85 cm
90 ÷ 95 cm

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.4. BUD.09.4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci
i instalacji kanalizacyjnych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje rodzaje ścieków i ich odbiorników
2) określa właściwości ścieków
Przykładowe zadanie 8.
W którym przedziale mieści się pH ścieków bytowo-gospodarczych?
A.
B.
C.
D.

1,6 ÷ 3,0
3,6 ÷ 5,0
6,6 ÷ 8,0
8,6 ÷ 10,0

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
12) charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji kanalizacyjnych 7) wyjaśnia warunki montażu przewodów, uzbrojenia
oraz technologie ich wykonania
i urządzeń instalacji kanalizacyjnych
Przykładowe zadanie 9.
Średnica podejścia kanalizacyjnego dla zlewozmywaka dwukomorowego wynosi
A.
B.
C.
D.

32 mm
40 mm
50 mm
75 mm

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
14) stosuje materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji 2) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu instalacji
kanalizacyjnych
kanalizacyjnych
Przykładowe zadanie 10.
Przykanalik na ścieki agresywne należy wykonać z rur
A.
B.
C.
D.

żeliwnych.
stalowych.
betonowych.
kamionkowych.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.4. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji kanalizacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
17) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie
2) dobiera technologie montażu przewodów instalacji
i urządzenia instalacji kanalizacyjnych
kanalizacyjnej
Przykładowe zadanie 11.
Która z technologii jest stosowana do łączenia przewodów instalacji kanalizacyjnej z polietylenu?
A.
B.
C.
D.

Klejenia.
Zaciskania.
Zgrzewania.
Zaprasowywania.

Odpowiedź prawidłowa: C

9

3.1.5. BUD.09.5. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci
i instalacji gazowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.5. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje rodzaje i układy gazociągów i przyłączy
2) rozróżnia układy gazociągów
gazowych oraz technologie ich wykonania
Przykładowe zadanie 12.
Który z układów sieci gazowej jest przestawiony na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Mieszany.
Obwodowy.
Rozgałęziony.
Pierścieniowy.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.5. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje obiekty sieci gazowych oraz określa ich
1) wymienia i rozpoznaje obiekty sieci gazowych
funkcje
Przykładowe zadanie 13.
Obiektem sieci gazowej, który stanowi zespół urządzeń do sprężania, regulacji i bezpieczeństwa wraz z instalacjami zasilającymi
i pomocniczymi, jest
A.
B.
C.
D.

tłocznia gazu.
nawaniania gazu.
stacja redukcyjna.
stacja pomiarowa.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.5. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
11) charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz 2) rozróżnia elementy instalacji gazowych
technologie ich wykonania
Przykładowe zadanie 14.
Na której ilustracji przedstawiono filtr służący do wychwytywania i usuwania zanieczyszczeń mechanicznych stosowany
w instalacji gazowej?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.5. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
17) wykonuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją 1) opisuje prace związane z uruchomieniem i eksploatacją
instalacji gazowych
instalacji gazowych
Przykładowe zadanie 15.
Główną próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić ponownie, jeżeli instalacja była wyłączona z użytkowania na
okres dłuższy niż
A.
B.
C.
D.

3 miesiące.
4 miesiące.
5 miesięcy.
6 miesięcy.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.6. BUD.09.6. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci
ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.6. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów
cieplnych oraz instalacji grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje uzbrojenie oraz urządzenia stosowane
2) rozróżnia uzbrojenie oraz urządzenia stosowane w sieciach
w sieciach ciepłowniczych
ciepłowniczych
Przykładowe zadanie 16.
Który element uzbrojenia węzła ciepłowniczego przedstawiono na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.

Zasobnik.
Wartownik.
Wymiennik.
Filtroodmulnik.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.6. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów
cieplnych oraz instalacji grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie
1) rozpoznaje połączenia rur, elementy uzbrojenia
i urządzenia sieci ciepłowniczych
i urządzenia sieci ciepłowniczych
Przykładowe zadanie 17.
Instrukcja łączenia przewodów instalacji centralnego ogrzewania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trasowanie (odmierzanie)
Cięcie rur
Gratowanie rur (usuwanie zadziorów wewnętrznych i zewnętrznych w miarę potrzeb)
Czyszczenie rur i kształtek (chusteczkami z alkoholem)
Wkładanie rur i kształtek do zgrzewarki
Podgrzewanie rur i kształtek (jednocześnie, w temperaturze 255º C)
Osiowe składanie rur i kształtek (po zaobserwowaniu wypływki materiału przy nasadce grzewczej)
Korygowanie rur i kształtek (ustawianie w odpowiedniej pozycji, czas około 4 s)
Próba szczelności (po ostygnięciu wszystkich połączeń)

Przedstawiona w tabeli instrukcja dotyczy łączenia przewodów instalacji wykonanych z
A.
B.
C.
D.

polietylenu.
polipropylenu.
polietylenu sieciowanego.
chlorowanego polichlorku winylu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.6. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów
cieplnych oraz instalacji grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
17) planuje wykonanie robót związanych z montażem
2) wymienia, wskazuje i dobiera materiały, narzędzia i sprzęt
i remontem instalacji grzewczych
do montażu i remontu instalacji grzewczych
Przykładowe zadanie 18.
Którego urządzenia należy użyć do łączenia rur PEX i kształtek w instalacji grzewczej?
A.
B.
C.
D.

Zaciskarki osiowej.
Zgrzewarki kielichowej.
Gwinciarki elektrycznej.
Zgrzewarki elektrooporowej.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.6. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów
cieplnych oraz instalacji grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
17) planuje wykonanie robót związanych z montażem
3) wyznacza trasę prowadzenia przewodów oraz miejsca
i remontem instalacji grzewczych
montażu uzbrojenia instalacji grzewczych
Przykładowe zadanie 19.
W instalacji centralnego ogrzewania systemu otwartego hydrometr i zawór odcinający montowane są w kotłowni na rurze
A.
B.
C.
D.

wzbiorczej.
sygnalizacyjnej.
bezpieczeństwa.
odpowietrzającej.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.7. BUD.09.7. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.7. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych 1) rozróżnia rodzaje i elementy układów wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonania
i klimatyzacyjnych
Przykładowe zadanie 20.
Elementem montowanym na końcu instalacji wentylacji mechanicznej jest
A.
B.
C.
D.

zasuwa.
wentylator.
filtr powietrza.
czerpnia powietrza.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.7. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) posługuje się dokumentacją projektową instalacji
2) odczytuje oznaczenia graficzne instalacji wentylacyjnych
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
i klimatyzacyjnych
Przykładowe zadanie 21.
Na rysunku przedstawiono symbol, którym na schematach instalacji wentylacyjnej oznacza się
A.
B.
C.
D.

czerpnię.
wyrzutnię.
wentylator.
nagrzewnicę.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.7. Wykonywanie robót związanych z montażem oraz eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) wykonuje izolacje przeciwwilgociowe, termiczne
2) dobiera materiały do izolacji przeciwwilgociowych, termicznych
i akustyczne instalacji wentylacyjnych
i akustycznych
i klimatyzacyjnych
Przykładowe zadanie 22.
Który z materiałów należy zastosować do wykonania izolacji akustycznej przewodów wentylacyjnych?
A.
B.
C.
D.

Styropian.
Tekturę falistą.
Wełnę mineralną.
Piankę poliuretanową.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.8. BUD.09.8. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.8. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające realizację
językowych w języku obcym nowożytnym
czynności zawodowych w zakresie:
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych do
leksykalnych), umożliwiającym realizacje czynności
realizacji czynności zawodowych
zawodowych w zakresie tematów związanych :
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem.
Przykładowe zadanie 23.
Które narzędzie służy do wykonania w ścianie otworów na uchwyty?
A.
B.
C.
D.

Hammer.
Torx key.
Screwdriver.
Hammer drill.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.8. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie,
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego,
a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym
nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań
zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty,
instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje),
artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie
języka
Przykładowe zadanie 24.
„I would like to mount a sink.”
Jaką usługę zlecił klient podczas rozmowy telefonicznej z właścicielem firmy instalacyjnej?
A.
B.
C.
D.

Wymianę baterii.
Montaż umywalki.
Podłączenie brodzika.
Wykonanie instalacji wodociągowej.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.9. BUD.09.9. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.9. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów związanych
z wykonywaniem zadań zawodowych

Przykładowe zadanie 25.
Rozwiązanie konfliktu przez częściową rezygnację z własnych potrzeb na rzecz adekwatnych ustępstw ze strony partnera to
A.
B.
C.
D.

Unikanie.
Kompromis.
Rywalizacja.
Przystosowanie.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.9. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) doskonali umiejętności zawodowe

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) określa zakres umiejętności i kompetencji niezbędnych
do wykonywania zawodu

Przykładowe zadanie 26.
Którą umiejętność powinien posiadać monter podczas wykonywania instalacji grzewczej z rur stalowych ocynkowanych
zewnętrznie?
A.
B.
C.
D.

Spawania.
Lutowania.
Zaciskania.
Zgrzewania.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.09 jest przeprowadzana według modelu w i trwa 120 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu:
Wykonaj fragment przyłącza wodociągowego DN32 wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową DN16 zgodnie z rysunkiem.
Doprowadź przyłącze wodociągowe z rur PE do zestawu wodomierzowego, zachowując odpowiednie odległości. Zestaw
wodomierzowy wyposaż w zawory odcinające odpowiednie dla poszczególnych średnic rur, następnie poprowadź wewnętrzną
instalację wodociągową z rur Alu/PEX/Alu zakończoną zaworem czerpalnym.
Podczas wykonywania wszystkich prac przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść sprzęt i narzędzia oraz uporządkuj stanowisko.

wymiary [cm]

Rysunek 1. Widok przyłącza i instalacji wodociągowej
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
związanych z wykonaniem przyłącza i instalacji wodociągowej














tolerancja wymiarów przedstawionych na rysunku wynosi ± 1 cm,
cięcia rur powinny być wykonane prostopadle do ich osi,
zewnętrzne ścianki rur PE powinny być fazowane przed montażem do kształtek,
odgałęzienie wodociągowe poprowadzone w poziomie i w pionie,
sieci i instalacje zmontowane stabilnie do podłoża za pomocą uchwytów montażowych,
przybory wodociągowe zamontowane w poziomie i w pionie,
zawory zamontowane w sposób umożliwiający ich otwieranie i zamykanie,
instalacja wodociągowa jest szczelna,
instalacja zakończona zaworem czerpalnym,
wszystkie połączenia gwintowane uszczelnione taśmą teflonową,
podczas cięcia rur należy założyć rękawice ochronne,
podczas wiercenia otworów pod konsolę wodomierzową należy założyć okulary ochronne,
nożyc do rur należy używać w sposób bezpieczny i zgodny z instrukcją obsługi.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
 wykonane przyłącze,
 zamontowany zestaw wodomierzowy,
 wykonana instalacja wodociągowa
oraz
przebieg wykonania przyłącza i instalacji wodociągowej.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.09.3.Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji wodociągowych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) posługuje się dokumentacją projektową sieci
1) odczytuje informacje zawarte:
wodociągowych
a) w opisie technicznym dokumentacji projektowej sieci
wodociągowych
b) na planach sytuacyjnych i orientacyjnych dokumentacji
projektowej sieci wodociągowych
c) na rzutach i przekrojach w dokumentacji projektowej
sieci wodociągowych
d) na profilach w dokumentacji projektowej sieci
wodociągowych
e) w katalogach oraz instrukcjach
7) wykonuje roboty związane z budową i remontem sieci
2) dobiera materiały oraz narzędzia i sprzęt do budowy
wodociągowych
i remontu sieci wodociągowych
10) wykonuje połączenia rur oraz montuje uzbrojenie i
2) przygotowuje odcinki rur do wykonania połączeń
urządzenia sieci wodociągowych
w określonej technologii
3) wykonuje połączenia rurociągów
4) montuje uzbrojenie, urządzenia oraz armaturę kontrolopomiarową
5) wykonuje zabezpieczenia przewodów wodociągowych
12) wykonuje prace związane z budową przyłączy
7) wykonuje roboty związane z zasypywaniem wykopów,
wodociągowych
porządkowaniem oraz odtwarzaniem stanu pierwotnego
terenu budowy
14) posługuje się dokumentacją projektową instalacji
2) odczytuje informacje zawarte:
wodociągowych
a) w opisie technicznym dokumentacji projektowej
b) na rzutach i przekrojach w dokumentacji projektowej
c) na rozwinięciach i schematach w dokumentacji
projektowej
d) w katalogach, normach technicznych oraz instrukcjach
15) wykonuje roboty związane z montażem i remontem
2) dobiera materiały oraz narzędzia i sprzęt do montażu
instalacji wodociągowych
remontu instalacji wodociągowych
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją
sieci oraz instalacji sanitarnych mogą dotyczyć, np.:













wykonania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych,
wykonania robót przygotowawczych związanych z montażem instalacji sanitarnych,
wykonania robót związanych z budową, konserwacją, remontem, i modernizacją sieci wodociągowych,
wykonania robót związanych z budową, konserwacją, remontem, i modernizacją sieci kanalizacyjnych,
wykonania robót związanych z budową, konserwacją, remontem, i modernizacją sieci gazowych,
wykonania robót związanych z budową, konserwacją, remontem, i modernizacją sieci i węzłów ciepłowniczych,
wykonania montażu, konserwacji, remontu i modernizacji instalacji wodociągowych,
wykonania montażu, konserwacji, remontu i modernizacji instalacji kanalizacyjnych,
wykonania montażu, konserwacji, remontu i modernizacji instalacji gazowych,
wykonania montażu, konserwacji, remontu i modernizacji instalacji grzewczych,
wykonania montażu, konserwacji, remontu i modernizacji instalacji wentylacyjnych,
wykonania montażu, konserwacji, remontu i modernizacji instalacji klimatyzacyjnych.
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Kwalifikacja BUD.20 Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz
instalacji sanitarnych.
3.3. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.3.1. BUD.20.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia
3) zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
zdrowotnego
Przykładowe zadanie 1.
Podczas prac montażowych instalacji wentylacyjnej pracownik spadł z drabiny. Istnieje podejrzenie złamania kości piszczelowej
nogi. Pracownik jest przytomny. Jakie czynności należy podjąć w pierwszej kolejności, udzielając pierwszej pomocy
poszkodowanemu?
A.
B.
C.
D.

Usunąć poszkodowanego z zagrożonej strefy i otworzyć okno.
Odkazić kończynę środkiem odkażającym i nałożyć jałowy opatrunek.
Unieruchomić kończynę za pomocą szyny lub deski dostępnej na placu budowy.
Podać tlen, jeśli brak oddechu, zastosować sztuczne oddychanie. Zawiadomić pogotowie.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.2. BUD.20.2. Podstawy budownictwa
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.2. Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót
6) rozróżnia maszyny stosowane w robotach ziemnych
ziemnych
Przykładowe zadanie 2.
Która z maszyn do robót ziemnych jest przedstawiona na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Ubijak ręczny.
Młot pneumatyczny.
Zagęszczarka wibrująca.
Zgarniarka mechaniczna.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.3. BUD.20.3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje metody uzdatniania wód powierzchniowych 3) charakteryzuje procesy jednostkowe uzdatniania wód
i podziemnych
Przykładowe zadanie 3.
Który proces uzdatniania wód powierzchniowych zachodzi w osadniku poziomym podłużnym?
A.
B.
C.
D.

Filtracja.
Cedzenie.
Utlenianie.
Sedymentacja.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje metody oczyszczania ścieków oraz
2) wymienia i charakteryzuje procesy jednostkowe
unieszkodliwiania osadów ściekowych
oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów
ściekowych
Przykładowe zadanie 4.
Który proces unieszkodliwiania osadów ściekowych polega na rozkładzie zanieczyszczeń organicznych w warunkach naturalnych
przez mikroorganizmy?
A.
B.
C.
D.

Zagęszczanie.
Kompostowanie.
Stabilizacja termiczna.
Stabilizacja chemiczna.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych
.Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną
3) odczytuje informacje z norm technicznych, katalogów oraz
sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
instrukcji dotyczących wykonywania robót instalacyjnych
i sieciowych
Przykładowe zadanie 5.
Technologia ta polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu końców łączonych elementów przez styk ich powierzchni czołowych
z płytą grzewczą, a następnie wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą, po uprzednim usunięciu płyty
grzewczej. Uznaje się, że wytrzymałość montażową złącze uzyskuje po upływie czasu chłodzenia, a pełną obciążalność zgrzeina
uzyskuje dopiero po całkowitym ochłodzeniu. Technologia ta jest stosowana do łączenia elementów o średnicach 63 mm i większych.

Którą z technologii łączenia przewodów opisano w ramce?
A.
B.
C.
D.

Lutowanie twarde.
Lutowanie miękkie.
Zgrzewanie doczołowe.
Zgrzewanie elektrooporowe.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci oraz 1) oblicza zapotrzebowanie na wodę dla budynków
instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
mieszkalnych
Przykładowe zadanie 6.

Ustal sumę normatywnych wypływów dla pionu wody zimnej w mieszkaniu wyposażonym w przybory sanitarne zgodnie
z rysunkiem.
A.
B.
C.
D.

1,31 dm3/s
1,24 dm3/s
0,99 dm3/s
0,07 dm3/s

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) organizuje prace związane z budową, montażem,
1) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do budowy sieci oraz
remontem i modernizacją sieci oraz instalacji
montażu instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
wodociągowych i kanalizacyjnych
Przykładowe zadanie 7.
Przedstawione na fotografii złączki miedziane stosuje się do montażu instalacji wodociągowej w technologii
A.
B.
C.
D.

skręcania.
lutowania.
zgrzewania.
zaprasowywania.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.3. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych
i kanalizacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) organizuje prace związane z budową, montażem,
3) określa rodzaj i zakres prac związanych z budową,
remontem i modernizacją sieci oraz instalacji
montażem, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych
wodociągowych i kanalizacyjnych
Przykładowe zadanie 8.
Na przedstawionym filmie instalator do wykonania połączenia wodociągowego montuje
A.
B.
C.
D.

trójnik z zasuwą.
opaskę z zasuwą.
nawiertkę z opaską.
zasuwę gwintowaną.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.3.4. BUD.20.4. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci
i instalacji gazowych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.4. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje właściwości gazów stosowanych
1) rozróżnia rodzaje gazów stosowanych w sieciach
w dystrybucji w sieciach i instalacjach gazowych
i instalacjach gazowych
Przykładowe zadanie 9.
Gaz ziemny ze względu na pochodzenie jest zaliczany do gazów
A.
B.
C.
D.

sztucznych.
naturalnych.
rafineryjnych.
koksowniczych.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.4. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) posługuje się dokumentacja projektową i eksploatacyjną
2) odczytuje informacje zawarte na planach sytuacyjnych
sieci i instalacji gazowych
i schematach sieci gazowych
Przykładowe zadanie 10.

Odczytaj ze schematu średnicę gazociągu na odcinku 5-6.
A.
B.
C.
D.

DN 125
DN 150
DN 200
DN 300

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.4. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem
4) posługuje się nomogramami do wymiarowania odcinków
gazociągów i instalacji gazowych
sieci gazowych
Przykładowe zadanie 11.

Odczytaj z przedstawionego nomogramu wielkość strat ciśnienia dla gazociągu o średnicy 40 mm, wiedząc, że obciążenie
obliczeniowe przewodu wynosi 9 m3/h.
A.
B.
C.
D.

0,03 [bar (abs)]2/km
0,08 [bar (abs)]2/km
0,12 [bar (abs)]2/km
0,30 [bar (abs)]2/km

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.4. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych.
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) przewiduje zagrożenia wynikające z niekontrolowanego
1) określa zasady i zakres kontroli szczelności sieci
wycieku paliwa gazowego
i instalacji gazowych
Przykładowe zadanie 12.
Ciśnienie czynnika próbnego w czasie przeprowadzania głównej próby szczelności instalacji gazowej zamontowanej
w pomieszczeniach mieszkalnych powinno wynosić
A.
B.
C.
D.

0,1 MPa
0,5 MPa
1,0 MPa
5,0 MPa

Odpowiedź prawidłowa: A

3.3.5. BUD.20.5. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci
ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.5. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów
cieplnych oraz instalacji grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje sposoby pozyskiwania ciepła
1) rozróżnia konwencjonalne i niekonwencjonalne źródła
ciepła
Przykładowe zadanie 13.
Którego źródła ciepła dotyczy opis przedstawiony w ramce?
A.
B.
C.
D.

Urządzenie grzewcze korzystające z odnawialnych źródeł
energii, którego zasada pracy polega na odbiorze ciepła
z dolnego źródła o niskiej temperaturze (powietrze, woda lub
grunt) i przekazaniu ciepła do źródła górnego o wysokiej
temperaturze.

Panelu fotowoltaicznego.
Kolektora słonecznego.
Wymiennika ciepła.
Pompy ciepła.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.5. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów
cieplnych oraz instalacji grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) określa warunki techniczne eksploatacji kotłowni
2) wyjaśnia zasady dotyczące warunków technicznych
budowy i eksploatacji kotłowni
Przykładowe zadanie 14.
Który z zapisów jest zgodny z warunkami technicznymi wykonania i odbioru wbudowanej kotłowni na gaz ziemny?
A. Pomieszczenie kotłowni powinno posiadać niezamykany otwór wentylacji nawiewnej o powierzchni minimum 200 cm2,
którego dolna krawędź powinna być umieszczona na wysokości maksimum 50 cm nad podłogą.
B. Podłoga w kotłowni, dla ułatwienia jej mycia, powinna być wykonana ze spadkiem 1% w kierunku od studzienki
schładzającej.
C. Szerokość zejścia do kotłowni, jeśli jest ona zagłębiona w stosunku do poziomu pozostałych pomieszczeń w piwnicy,
powinna wynosić minimum 70 cm.
D. Drzwi wejściowe do pomieszczenia kotłowni powinny być stalowe lub drewniane, obite blachą stalową, o szerokości co
najmniej 80 cm, otwierane na zewnątrz pomieszczenia pod lekkim naciskiem.
Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.5. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów
cieplnych oraz instalacji grzewczych.
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną
5) odczytuje informacje zawarte na schematach,
sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji
rozwinięciach i rzutach aksonometrycznych węzłów
grzewczych
cieplnych oraz instalacji grzewczych
Przykładowe zadanie 15.
Wymienniki węzła dwufunkcyjnego na przedstawionym schemacie podłączono
A.
B.
C.
D.

szeregowo.
równolegle.
szeregowo-równolegle.
dwustopniowo szeregowo.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.5. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów
cieplnych oraz instalacji grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci
1) oblicza zapotrzebowanie ciepła dla odcinków sieci
ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
ciepłowniczych
Przykładowe zadanie 16.

Oblicz sumę zapotrzebowania na ciepło dla odcinków 1, 2 i 3 dla sieci ciepłowniczej przedstawionej na schemacie.
A.
B.
C.
D.

25 092 kg/h
39 924 kg/h
47 016 kg/h
48 600 kg/h

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.5. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów
cieplnych oraz instalacji grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) organizuje prace związane z budową i eksploatacją sieci
4) określa rodzaj i zakres prac związanych z budową,
ciepłowniczych i instalacji grzewczych
montażem, remontem i modernizacją sieci ciepłowniczych
oraz instalacji grzewczych
Przykładowe zadanie 17.
Którą czynność wykonywaną podczas łączenia przewodów sieci ciepłowniczej przedstawiono na filmie?
A.
B.
C.
D.

Zgrzewanie mufy.
Pianowanie mufy.
Wtapianie korków.
Znakowanie korków.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.5. Organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów
cieplnych oraz instalacji grzewczych.
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) sporządza kosztorysy oraz oferty przetargowe na roboty
3) sporządza kosztorysy robót związanych z budową,
związane z budowa oraz eksploatacją sieci
eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych i
ciepłowniczych, węzłów cieplnych i instalacji grzewczych
instalacji grzewczych
Przykładowe zadanie 18.

Na podstawie fragmentu kosztorysu, oblicz koszt jednostkowy montażu naczynia wzbiorczego.
A.
B.
C.
D.

12,56 zł
30,29 zł
60,00 zł
94,20 zł

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.3.6. BUD.20.6. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.6. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) określa sposoby wentylacji pomieszczeń
1) rozróżnia i określa sposoby wentylacji pomieszczeń
Przykładowe zadanie 19.
Przenikanie powietrza do pomieszczenia przez otwory i nieszczelności w przegrodach zewnętrznych budynku, to
A.
B.
C.
D.

aeracja.
infiltracja.
wietrzenie.
eksfiltracja.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.6. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną
1) odczytuje oznaczenia graficzne stosowane w rysunkach
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pomieszczeń
technicznych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Przykładowe zadanie 20.

Który element komory klimatyzacyjnej oznaczono na rysunku cyfrą 1?
A.
B.
C.
D.

Filtr.
Przepustnicę.
Komorę zraszania.
Wentylator nawiewny.

Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.6. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem instalacji 1) oblicza ilość powietrza wentylacyjnego
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pomieszczeń
Przykładowe zadanie 21.
Na podstawie tabeli oblicz minimalną ilość powietrza dostarczanego do sali kinowej w ciągu godziny, wiedząc, że mieści ona 250
osób.
A.
B.
C.
D.

5 000 m3/h
7 500 m3/h
10 000 m3/h
12 500 m3/h

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.6. Organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) organizuje prace związane z budową i eksploatacją
3) określa rodzaj i zakres prac związanych z budową,
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
montażem, remontem i modernizacją instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Przykładowe zadanie 22.
Urządzeniem wentylacyjnym podlegającym okresowej wymianie w celu utrzymania odpowiedniej jakości powietrza
w pomieszczeniach wentylowanych jest
A.
B.
C.
D.

nagrzewnica powietrza.
przepustnica powietrza.
chłodnica powietrza.
filtr powietrza.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.3.7. BUD.20.7. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.7. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym
uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym
realizacje czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacja związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie.
Przykładowe zadanie 23.
Wiertarka w języku angielskim, to
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych

drill.
pilers.
hammer.
screwdriver.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.7. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym
uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym
realizacje czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacja związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie.
Przykładowe zadanie 24.
Pokazane na ilustracji narzędzie to
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych

drill.
hammer.
threader.
screwdriver.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.8. BUD.20.8. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.8. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wskazuje, na wybranym przykładzie, metody i techniki
rozwiązywania problemu

Przykładowe zadanie 25.
Instalator wykonał montaż kotła w kotłowni inwestora. Po miesiącu użytkowania kotła wystąpiły nieprawidłowości w pracy pompy
obiegowej. Kto jest odpowiedzialny za usunięcie awarii pompy obiegowej w kotle?
A.
B.
C.
D.

Inwestor.
Instalator.
Sprzedawca kotła.
Serwisant producenta kotła.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.3.9. BUD.20.9. Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.9. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych 3) planuje realizację zadań zapobiegających zagrożeniom
zadań
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Przykładowe zadanie 26.
Kto nie bierze udziału w opracowaniu i realizacji planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)?
A.
B.
C.
D.

Inwestor.
Projektant.
Kierownik budowy.
Kierownik odcinka robót.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.4. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.20 jest przeprowadzana według modelu d i trwa 180 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu:
Opracuj elementy projektu przyłącza cieplnego z rur preizolowanych w systemie dwururowym, z zachowaniem samokompensacji
przewodów, do budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 12 000 m3 na pokrycie zapotrzebowania na cele centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 200 mieszkańców.
Budynek jest ocieplony. Parametry wody sieciowej zasilającej budynek z miejskiej sieci cieplnej w sezonie grzewczym wynoszą
130/70ºC, a w sezonie letnim 70/35ºC.
Sporządź:
  zapotrzebowanie na ciepło dla budynku wielorodzinnego,
  zapotrzebowanie na wodę sieciową,
  obliczenia hydrauliczne przyłącza cieplnego do budynku wielorodzinnego,
oraz
  uzupełnij plan zagospodarowania terenu o minimalne odległości przewodów ciepłowniczych od urządzeń podziemnych
i nadziemnych,
  uzupełnij profil przyłącza cieplnego,
  zaplanuj czynności technologiczne związane z montażem rurociągów przyłącza cieplnego preizolowanego na odcinku 1-5.
Do wykonania zadania wykorzystaj informacje podane w tabelach i na rysunku.
Tabela 1. Wykaz wzorów na zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
Nazwa
Zapotrzebowanie
ciepła
na cele centralnego
ogrzewania,
Qco

Godzinowy
przepływ ciepłej
wody,
Gcw

Obliczeniowa
różnica temperatury
ciepłej i zimnej
wody,
Δtcw
Obliczeniowa moc
cieplna
na cele
przygotowania
ciepłej wody,
Qcw

Wzór

Jednostka

=
gdzie:
Qco – zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania, kW
qo – obliczeniowy wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania ciepła na cele centralnego ogrzewania, W/m3;
w przypadku budynków nieocieplonych:
- dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego qo = 35,0 W/m3;
- dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego qo = 21,0 W/m3;
w przypadku budynków ocieplonych:
- dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego qo = 25,5 W/m3;
- dla budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego qo = 15,3 W/m3;
V – objętość zewnętrzna ogrzewanego budynku, m3.
Uwaga! Wynik obliczeń należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku

kW

kg/h
gdzie:
Gcw – godzinowy przepływ ciepłej wody, kg/h
qcw – średnie godzinowe zapotrzebowanie wody dla jednego mieszkańca, gcw = 5,4 kg/h;
N – liczba mieszkańców korzystających z danego węzła cieplnego;
K – współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru ciepłej wody, należy przyjmować odpowiednią
wartość z tabeli 2.
Uwaga! Wynik obliczeń należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku
∆𝒕𝒄𝒘 = 𝒕𝒄𝒘 − 𝒕𝒛𝒘
gdzie:
Δtcw – różnica temperatury ciepłej i zimnej wody, ºC;
tcw – temperatura ciepłej wody, 55 ºC;
tzw – temperatura zimnej wody, 5 ºC.
𝑸𝒄𝒘 =

𝒂 ∙ 𝑮𝒄𝒘 ∙ 𝒄𝒑 ∙ ∆𝒕𝒄𝒘
𝟑𝟔𝟎𝟎

gdzie:
Qcw – obliczeniowa moc cieplna na cele przygotowania ciepłej wody, kW
cp – ciepło właściwe wody. Do obliczeń należy przyjąć cp = 4,19 kJ/kgK;
Δtcw – obliczeniowa różnica temperatury ciepłej i zimnej wody, ºC;
a – współczynnik zależny od rodzaju węzła cieplnego. Do obliczeń należy przyjąć a = 1;
Gcw – godzinowy przepływ ciepłej wody, kg/h.
Uwaga! Wynik obliczeń należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku
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ºC

kW

Całkowita
obliczeniowa moc
cieplna
na cele centralnego
ogrzewania
i przygotowania
ciepłej wody,
Q

kW

𝑸 = 𝑸𝒄𝒐 + 𝑸𝒄𝒘
gdzie:
Q – całkowita obliczeniowa moc cieplna na cele centralnego ogrzewania przygotowania ciepłej wody, kW
Qco – zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania, kW
Qcw – obliczeniowa moc cieplna na cele przygotowania ciepłej wody, kW

Tabela 2. Współczynnik godzinowej nierównomierności rozbioru ciepłej wody
Liczba mieszkańców
Współczynnik K

50
4,5

100
3,5

150
3,0

200
2,9

300
2,7

500
2,5

1000
2,3

3000
2,1

Tabela 3. Wykaz wzorów na obliczenie strumienia masy wody sieciowej
Nazwa
Strumień masy wody
sieciowej na cele
centralnego
ogrzewania,
Gco

Wzór
=

Jednostka
kg/s

gdzie:
Gco - strumień masy wody sieciowej na cele centralnego ogrzewania, kg/s
Qco - zapotrzebowanie ciepła na cele centralnego ogrzewania, kW
τ1 - temperatura obliczeniowa zasilania wody sieciowej w sezonie grzewczym, ºC
t1 - temperatura obliczeniowa powrotu wody sieciowej w sezonie grzewczym, ºC
cp - ciepło właściwe wody. Do obliczeń należy przyjąć 4,19 J/(kg K)
Uwaga! Wynik obliczeń należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku

Strumień masy wody
sieciowej na cele
ciepłej wody
użytkowej,
Gcw

=

kg/s

gdzie:
Gcw - strumień masy wody sieciowej na cele ciepłej wody, kg/s
Qcw - zapotrzebowanie ciepła na cele ciepłej wody, kW
τ2 - temperatura obliczeniowa zasilania wody sieciowej w sezonie letnim, ºC
t2 - temperatura obliczeniowa powrotu wody sieciowej w sezonie letnim, ºC
cp - ciepło właściwe wody. Do obliczeń należy przyjąć 4,19 J/(kg K)
Uwaga! Wynik obliczeń należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku

Strumień masy wody
sieciowej,
G

𝑮 = (𝑮𝒄𝒐 + 𝑮𝒄𝒘 )
𝑮 = (𝑮𝒄𝒐 + 𝑮𝒄𝒘 ) ∙ 𝟑𝟔𝟎𝟎
gdzie:
G - strumień masy wody sieciowej, kg/s, kg/h
Gco – strumień masy wody sieciowej na cele centralnego ogrzewania, kg/s
Gcw – strumień masy wody sieciowej na cele ciepłej wody użytkowej, kg/s
Uwaga! Wynik obliczeń należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku
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kg/s
kg/h

Tabela 4. Dane do doboru średnic przewodów preizolowanych
Średnica
nominalna DN

32

40

50

65

80

100

125

150

Średnica
zewnętrzna
Dz / grubość
płaszcza rury
preizolowanej

42,4/110

48,3/110

60,3/125

76,1/140

88,9/160

114,3/200

139,7/225

168,3/315

Jednostkowy
spadek ciśnienia R
[da Pa/m]

3,6
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
9,0
10,0

Ilość przepływającej wody G [kg/h]
Prędkość wody w [m/s]
900

1300
0,26

950

1350
0,28

1000

2400

1450

1050
1100

1600

1150

2800

1450
0,33

1200

2900
0,36

1750
0,35

1250

0,38

0,36

0,41

0,57

0,48

0,59
8400

0,51
3800

0,63
8000

0,83

0,76

0,70
13400

0,94
59000

0,86
38500

0,80
22500

0,90
57000

36000

21500

0,87
55000

0,81

0,72

0,66
12600

0,78

35000

20500

0,83
53000

34000
0,69

0,64
12000

50700

33000

19600

0,80

0,74

0,67

0,61

48700

31300

18900

11600

7800

3600
0,45

2150

0,56

0,47

0,43

0,59

0,76

0,71

0,65
18100

11100

7600

3400

2050

0,54

46000

30000

17500

0,72

0,69

0,62

0,57
10800

7400
0,46

0,42

0,40
1400

7100

3300

1950

10400

44000

29000

16800

0,67

0,64

0,59

0,55

0,52

0,44

0,40

0,38
1375

6850

3200

1900

10000

41000

27000

16000

0,64

0,61

0,56

0,52

0,49

0,42
3100

1800

1300

6000

25600

15100

9400

39000
0,58

0,53

0,49

0,47

0,40

14400

9000

5860

24500
0,50

0,46

0,45

0,38

0,35

8400

5730

2700

13400
0,44

0,43

0,37

0,33

0,32

5600

2600

1500

8000
0,41

0,34

0,32

0,30

5350
0,32

0,30

0,29

1500

2275
0,29

0,97
62000

0,91
40500

1,02
65500

0,43
0,47
0,54
0,66
0,73
0,83
0,97
1,07
Do obliczania lub dobierania średnic przewodów ciepłowniczych zaleca się przyjmować następujące prędkości przepływu wody grzewczej:
- przewody magistralne – od 2,0 do 3,0 m/s
- przewody odgałęźne – od 1,0 do 2,0 m/s
- przewody przyłączy – do 1,0 m/s
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Tabela 5. Współczynnik oporów miejscowych w przewodach wodnych sieci cieplnych
Średnica
DN
32
40
50
32
40
50

Rodzaj oporów miejscowych
Zawory proste przelotowe

Zawory proste grzybkowe

Zasuwa
Kolano
Łuk
Trójnik, kąt prosty – odgałęzienie, odpływ
Trójnik, kąt prosty – odgałęzienie, dopływ
Trójnik, kąt prosty – przelot, odpływ
Trójnik, kąt prosty – przelot, dopływ
Kompensator dławicowy
Kompensator U - kształtowy

50
100
200
50
100
200

Kompensator soczewkowy

Wartość
ζ
4,0
4,0
5,0
4,0
4,0
6,0
0,3
0,5
0,3
1,5
1,0
0,0
0,5
0,2
2,0
2,1
2,3
3,0
3,3
3,7

Tabela 6. Wykaz wzorów na obliczenie strat ciśnienia spowodowanych przez opory miejscowe
Nazwa
Straty ciśnienia
spowodowane przez
opory miejscowe, G

Wzór

Jednostka
Pa

gdzie:
Z – straty ciśnienia spowodowane przez opory miejscowe, Pa (1daPa = 0,1Pa)
Σζ – suma współczynników oporów miejscowych na danym odcinku,
w – prędkość wody na danym odcinku zależna od średnicy przewodu, m/s,
ρ – gęstość wody, kg/m3. Do obliczeń należy przyjąć 1000 kg/m3.
Uwaga! Wynik obliczeń należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku

Rysunek 1. Schemat projektowanego przyłącza cieplnego
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DN > 100 mm

DN ≤ 100 mm

DN > 100 mm

DN ≤ 250 mm

250 mm < DN < 500 mm

przewody drenażowe

kanały ogólnospławne,
sanitarne i deszczowe

projektowane

istniejące

drzewa

DN ≤ 100 mm

przewody

Zieleń

słupy

przewody

Kanalizacja

kable

Wodociągi

słupy

Telekomunikacja

Elektroenergetyka

Gazownictwo

kable

Urządzenia lub elementy
zagospodarowania
podziemnego

Tabela 7. Minimalne odległości urządzeń podziemnych i nadziemnych od sieci ciepłowniczej

przewody
ciepłownicze
podziemne

0,5

1,0

1,0

1,0

1,5

2,0

1,5

2,0

1,0

1,2

1,2

2,5

2,5

2,0

1,5

1,0

1,5

przewody
ciepłownicze
nadziemne

0,0

1,0

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,7

1,0

0,7

1,5

2,5

2,0

2,0

0,0

2,0

niskiego
ciśnienia

średniego
ciśnienia
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Linie
Linie zabudowy,
rozgraniczające,
Krawężniki,
budynki
ogrodzenia
krawędzie jezdni
mieszkalne
trwałe

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

 Zestawienie zapotrzebowania na ciepło dla budynku wielorodzinnego – Tabela A.






Zestawienie strumienia masy sieciowej dla budynku wielorodzinnego – Tabela B.
Obliczenia hydrauliczne przyłącza cieplnego do budynku wielorodzinnego – Tabela C.
Plan zagospodarowania terenu – Rysunek A.
Profil przyłącza cieplnego do budynku wielorodzinnego – Rysunek B.
Wykaz czynności technologicznych związanych z montażem rurociągów preizolowanej sieci cieplnej na odcinku 1-5 – Tabela D.

Tabela A. Zestawienie zapotrzebowania na ciepło dla budynku wielorodzinnego
Qco
kW

Budynek
wielorodzinny

Gcw
kg/h

Δtcw
ºC

Qcw
kW

Q
kW

Tabela B. Zestawienie strumienia masy sieciowej dla budynku wielorodzinnego
Numer działki
-

Gco
kg/s

Gcw
kg/s

G
kg/s

kg/h

Tabela C. Obliczenia hydrauliczne przyłącza cieplnego do budynku wielorodzinnego
Nr działki
-

G
kg/h

L
m

Dz
mm

w
m/s

R
daPa/m

R∙L
daPa

Opory
miejscowe

Σζ
-

Z
daPa

R∙L+Z
daPa

Zp – zawór przelotowy, Zg –zawór grzybkowy, Z- zasuwa, K- kolano, Ł – łuk, Tp – trójnik przelot, To – trójnik odnoga,
Kd – kompensator dławicowy, Ku – kompensator U-kształtowy, Ks – kompensator soczewkowy.

Rysunek A. Plan zagospodarowania terenu
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Rysunek B. Profil przyłącza cieplnego do budynku wielorodzinnego

Tabela D. Wykaz czynności technologicznych związanych z montażem rurociągów przyłącza cieplnego preizolowanego na
odcinku 1-5
Lp.

Nazwa czynności technologicznych

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.5. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych
oraz instalacji grzewczych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) posługuje się dokumentacją projektową i eksploatacyjną
1) odczytuje informacje zawarte w opisie technicznym
sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji
dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczych, węzłów
grzewczych
cieplnych oraz instalacji grzewczych
2) odczytuje informacje zawarte na planach sytuacyjnych
i schematach sieci ciepłowniczych
7) odczytuje informacje z norm technicznych, katalogów oraz
instrukcji dotyczących wykonywania i eksploatacji sieci
ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji
grzewczych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.5. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci ciepłowniczych,
węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) wykonuje obliczenia związane z projektowaniem sieci
1) oblicza zapotrzebowanie ciepła dla odcinków sieci
ciepłowniczych oraz instalacji grzewczych
ciepłowniczych
3) wykonuje schematy montażowe odcinków sieci
ciepłowniczych

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.20.5. Organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci ciepłowniczych,
węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) organizuje prace związane z budową i eksploatacją sieci
1) planuje wykonywanie czynności związanych z budową
ciepłowniczych i instalacji grzewczych
i eksploatacją sieci ciepłowniczych oraz instalacji
grzewczych
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją
sieci oraz instalacji sanitarnych mogą dotyczyć, np.:











organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci wodociągowych,
organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci kanalizacyjnych,
organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych,
organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji kanalizacyjnych,
organizowanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych,
organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych,
organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją węzłów cieplnych,
organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji grzewczych,
organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych,
organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji klimatyzacyjnych.
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