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

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

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

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

W zawodzie technik transportu kolejowego wyodrębniono dwie kwalifikacje:
Symbol kwalifikacji

2.2.

Nazwa kwalifikacji

TKO.07

Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

TKO.08

Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

Zadania zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania
zadań zawodowych:
1) w zakresie kwalifikacji TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów:
a. organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu,
b. obsługiwania urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej,
c. nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
2) w zakresie kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych:
a. planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych,
b. zarządzania taborem kolejowym,
c. przygotowania do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób,
d. zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

2.3.

Możliwości kształcenia w zawodzie

Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego jest realizowane w klasach pierwszych
4-letniego technikum (dla uczniów po gimnazjum) oraz 5-letniego technikum (dla uczniów po szkole podstawowej).
Od dnia 1 stycznia 2020 r. przewidziana jest także możliwość kształcenia w/w zawodu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych
w zakresie kwalifikacji TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów oraz kwalifikacji TKO.08 Planowanie i realizacja przewozów
kolejowych.
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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.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów
3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1. TKO.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) przewiduje zagrożenia związane z wykonywaniem zadań
zawodowych

Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka
związane z wykonywaniem zadań zawodowych przy
organizacji i prowadzeniu ruchu pociągów i wykonywaniu
manewrów

Przykładowe zadanie 1.
Minimalna odległość od stojącego pojazdu kolejowego przy przechodzeniu pracownika przez tory wynosi
A. 2 metry
B. 5 metrów
C. 7 metrów
D. 10 metrów
Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami
2) rozróżnia rodzaje znaków bezpieczeństwa i alarmów
ergonomii oraz przepisami prawa dotyczącymi
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Przykładowe zadanie 2.
Sygnał dźwiękowy składający się z jednego długiego i dwóch krótkich tonów oznacza
A.
B.
C.
D.

alarm.
pożar.
zagrożenie chemiczne.
zagrożenie biologiczne.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.2. TKO.07.2. Podstawy transportu kolejowego
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) opisuje budowę poszczególnych elementów infrastruktury
kolejowej

Uczeń (zdający):
1) określa funkcje poszczególnych elementów infrastruktury
kolejowej

Przykładowe zadanie 3.
Z ilu zwrotnic składa się rozjazd krzyżowy pojedynczy z iglicami wewnątrz czworoboku?
A.
B.
C.
D.

1
2
3
4

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje posterunki kolejowe

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje rodzaje stacji i innych posterunków kolejowych

Przykładowe zadanie 4.
Stację, na której łączą się szlaki z trzech lub więcej kierunków określa się jako
A.
B.
C.
D.

węzłową.
towarową.
mijankową.
rozrządową.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
7) rozróżnia części taboru kolejowego

Uczeń (zdający):
5) rozpoznaje oznaczenie taboru kolejowego

Przykładowe zadanie 5.
Seria SM oznacza lokomotywę
A.
B.
C.
D.

spalinową manewrową.
samojezdną manewrową.
spalinową międzynarodową.
samojezdną międzynarodową.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
8) charakteryzuje organizację transportu kolejowego
w Rzeczypospolitej Polskiej i w Europie

Uczeń (zdający):
3) opisuje zadania i kompetencje Urzędu Transportu
Kolejowego, Państwowej Komisji Badania Wypadków
Kolejowych, Agencji Kolejowej Unii Europejskiej

Przykładowe zadanie 6.
Który podmiot prowadzi badania i postępowanie po każdym poważnym wypadku?
A.
B.
C.
D.

Instytut Kolejnictwa.
Urząd Transportu Kolejowego.
Agencja Kolejowa Unii Europejskiej.
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
9) posługuje się rozkładami jazdy pociągów

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje rodzaje rozkładów jazdy pociągów

Przykładowe zadanie 7.
Który rozkład jazdy opracowany jest na krótki przedział czasowy związany z wprowadzeniem i odwołaniem czasu letniego?
A.
B.
C.
D.

Roczny.
Zastępczy.
Przejściowy.
Indywidualny.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.3. TKO.07.3. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.3. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje posterunki ruchu

Uczeń (zdający):
1) wymienienia rodzaje posterunków ruchu

Przykładowe zadanie 8.
Posterunki zapowiadawcze dzielą się na stacje i posterunki
A.
B.
C.
D.

odgałęźne.
odstępowe.
pomocnicze.
dróżników przejazdowych.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.3. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje elementy nawierzchni torowej

Uczeń (zdający):
2) rozróżnia rodzaje torów i rozjazdów

Przykładowe zadanie 9.

Na przedstawionym schemacie stacji, cyfrą 1 oznaczono tor
A.
B.
C.
D.

wyciągowy.
bocznicowy.
główny dodatkowy.
główny zasadniczy.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.3. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) ocenia stan techniczny toru kolejowego i rozjazdów

Uczeń (zdający):
3) dokonuje oceny prawidłowości działania zamknięć
nastawczych

Przykładowe zadanie 10.
Droga oporowa przedstawiona w filmie jest wystarczająca do prowadzenia ruchu pociągów na tym

A.
B.
C.
D.

bez wprowadzenia obostrzeń.
pod warunkiem założenia spony iglicowej.
pod warunkiem założenia zamka trzpieniowego.
pod warunkiem założenia uniwersalnego zamka zwrotnicowego.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.3. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje sygnalizację obowiązującą na kolei

Uczeń (zdający):
1) odczytuje znaczenie sygnałów wskazywanych przez
sygnalizatory kształtowe i świetlne

Przykładowe zadanie 11.
Przedstawiona w filmie zmiana obrazu na sygnalizatorze oznacza, że jazda

A.
B.
C.
D.

manewrowa jest dozwolona.
manewrowa jest zabroniona.
pociągów osobowych jest dozwolona.
pociągów towarowych jest dozwolona.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.3. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) prowadzi ruch podczas zamknięcia toru

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje sytuację ruchową, w czasie której należy
zamknąć tor

Przykładowe zadanie 12.
Tor szlakowy należy zamknąć w przypadku nieprzewidzianej konieczności
A.
B.
C.
D.

cofania pociągu.
wykonania manewrów na tor szlakowy.
wykonania obchodu toru przez toromistrza.
nieplanowego zatrzymania pociągu na przystanku osobowym.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.3. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) prowadzi dokumentację związaną z ruchem pociągów

Uczeń (zdający):
4) dobiera rodzaj rozkazu do treści przekazywanej informacji
lub polecenia

Przykładowe zadanie 13.
Informację o uszkodzeniu przytorowych urządzeń zdalnej kontroli prowadzenia pociągu ETCS przekazuje się za pomocą rozkazu
pisemnego
A.
B.
C.
D.

„O”
„N”
„S”
„N-rob”

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.3. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) stosuje procedury postępowania w sytuacji zdarzenia
2) definiuje pojęcia związane ze zdarzeniami kolejowymi
kolejowego
Przykładowe zadanie 14.
W związku z zaistnieniem której okoliczności jest mowa o poważnym wypadku kolejowym?
A.
B.
C.
D.

Z przynajmniej jedną osobą ciężko ranną.
Z przynajmniej pięcioma osobami ciężko rannymi.
Wystąpiły szkody o wartości co najmniej miliona euro.
Wystąpiły szkody o wartości co najmnie 500 tys. euro.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.4. TKO.07.4. Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.4. Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) obsługuje urządzenia sterowania ruchem na szlakach
kolejowych i posterunkach ruchu

Uczeń (zdający):
7) odczytuje stan blokady stacyjnej i liniowej

Przykładowe zadanie 15.
Zablokowany blok końcowy w blokadzie elektromechanicznej ma kolor
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

biały.
żółty.
niebieski.
czerwony.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.4. Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) obsługuje urządzenia na przejazdach kolejowo-drogowych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia kategorie przejazdów kolejowo-drogowych

Przykładowe zadanie 16.
Przedstawiony na rysunko, przejazd kolejowo-drogowy wyposażony tylko w samoczynną sygnalizację świetlną zaliczany jest do
kategorii
A.
B.
C.
D.

A
B
C
D

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.4. Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) obsługuje radiotelefony stacjonarne i przenośne,
1) posługuje się radiotelefonem stacjonarnym, przewoźnym
urządzenia megafonowe oraz urządzenia telewizji
i przenośnym
przemysłowej
Przykładowe zadanie 17.
W razie konieczności przełączenia się na kanał ratunkowy w sieci radiołączności pociagowej maszynista powinien zmienić numer
kanału na
A.
B.
C.
D.

1
3
6
8

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.4. Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) opisuje budowę i działanie urządzeń ERTMS/ETCS oraz
urządzeń detekcji stanów awaryjnych taboru

Uczeń (zdający):
4) opisuje działanie urządzeń detekcji stanów awaryjnych
taboru

Przykładowe zadanie 18.
Funkcja GM w urządzeniach detekcji stanów awaryjnych taboru oznacza
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji

płaskie miejsca.
gorący hamulec.
gorącą maźnicę.
dynamiczne przeciążenie.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.5. TKO.07.5. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy manewrowej przewoźników
kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych na terenie stacji kolejowej
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.5. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy manewrowej przewoźników kolejowych
i użytkowników bocznic kolejowych na terenie stacji kolejowej
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) kontroluje tabor szynowy

Uczeń (zdający):
1) rozróżnia elementy nadwozia i podwozia

Przykładowe zadanie 19.
Do elementów nadwozia wagonu zalicza się
A.
B.
C.
D.

pudło.
obręcz.
maźnicę.
koło bose.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.5. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy manewrowej przewoźników kolejowych
i użytkowników bocznic kolejowych na terenie stacji kolejowej
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) kontroluje tabor szynowy

Uczeń (zdający):
5) odczytuje informacje z karty próby hamulca i urządzeń
pneumatycznych

Przykładowe zadanie 20.
Wagon z wyłączonym hamulcem jest oznaczany w karcie próby hamulca cyfrą
A.
B.
C.
D.

1
3
5
7

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.5. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy manewrowej przewoźników kolejowych
i użytkowników bocznic kolejowych na terenie stacji kolejowej
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) prowadzi pracę manewrową

Uczeń (zdający):
4) wskazuje maksymalne prędkości jazdy manewrowej

Przykładowe zadanie 21.
Maksymalna prędkość jazd manewrowych z przesyłkami nadzwyczajnym wynosi
A. 5 km/h
B. 10 km/h
C. 15 km/h
D. 25 km/h
Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.5. Organizowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy manewrowej przewoźników kolejowych
i użytkowników bocznic kolejowych na terenie stacji kolejowej
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) prowadzi pracę manewrową

Uczeń (zdający):
5) nadaje sygnały przekazywane podczas pracy
manewrowej

Przykładowe zadanie 22.
Sygnał dźwiękowy „Zwolnić” jest sekwencją tonów
A.
B.
C.
D.

jeden długi i dwa krótkie.
kilka przeciągłych.
trzy krótkie.
dwa krótkie.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.6. TKO.07.6. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi
w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 23.
Tryb „shunting” w urządzeniach pokładowych systemu ETCS oznacza
A.
B.
C.
D.

uśpienie.
gotowość.
pełny nadzór.
jazdę manewrową.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.6. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym
(ze szczególnym uwzględnieniem środków
leksykalnych), umożliwiającym realizację czynności
zawodowych w zakresie tematów związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 24.
Europejski System Sterowania Pociągiem tłumaczony jest jako
A.
B.
C.
D.

European Cab Control System.
European Train Control System.
European Rail Management System.
European Train Management System.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.7. TKO.07.7. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy
związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy

Przykładowe zadanie 25.
Przykładem niezachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez dyżurnego ruchu jest
A.
B.
C.
D.

udostępnianie na portalu społecznościowym zdjęć nastawni wykonanych z zewnątrz.
udostępnianie na portalu społecznościowym zdjęć regulaminu technicznego.
opowiadanie znajomym o technice prowadzenia ruchu pociągów.
udzielenie informacji podróżnemu o godzinie odjazdu pociągu.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.1.8. TKO.07.8. Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.8. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania
przydzielonych zadań

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) komunikuje się ze współpracownikami

Przykładowe zadanie 26.
W przypadku zakończenia rozmowy na łączu zapowiadawczym należy użyć słowa
A.
B.
C.
D.

koniec.
przyjąłem.
bez odbioru.
zrozumiałem.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów jest przeprowadzana według
modelu D i trwa 180 minut.

W dniu egzaminu pełnisz dyżur na stacji Mały Bór jako dyżurny ruchu Mielczarek, w godzinach 7.00 – 12.00. Stacja Mały Bór,
położona w km. 36,900 linii 184, wyposażona jest w przekaźnikowe urządzenia srk. Przyległe szlaki są jednotorowe, blokada liniowa
jednoodstępowa (półsamoczynna) typu Eap.
Przyjmij dyżur o godz. 7.00, wykonując i odnotowując we właściwej dokumentacji wszystkie czynności z tym związane. Prowadź
ruch pociągów zgodnie z rozkładem jazdy, dokonując odpowiednich zapisów w dzienniku ruchu R-146.
Zgodnie z Regulaminem technicznym prowadzisz kontrolkę zajętości torów wjazdowych R-292 dla każdego pociągu, mającego
postój na stacji powyżej 5 minut. W chwili przyjęcia dyżuru na torze 2 pociąg numer 646112 oczekuje na próbę hamulca. Pozostałe
tory stacyjne są wolne.
O godzinie 9.00 maszynista pociągu 646112, Pan Kozubek, zgłosił gotowość do jazdy. Analiza pociągu: lokomotywa ET 22-1000,
długość 450 metrów, brutto 750 ton. Zgłoszenie analizy odnotowałeś w dokumentacji pod numerem 20. Dla wyjazdu tego pociągu
nie można wyświetlić sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym D bez widocznej przyczyny. Wprowadź wymagane
obostrzenia i podyktuj rozkaz pisemny „S” z zezwoleniem na wyjazd tego pociągu.
Pociąg doznał opóźnienia (2 minuty) w stosunku do rozkładu jazdy. Dyżurny ruchu stacji Dobrzyce (Db) nazywa się Wróbel. Nazwisko
automatyka – Bąk. Ostatni numer dPo 0231.
Zapisz w książce kontroli urządzeń srk usterkę i wprowadzone obostrzenia. Wypełnij rozkaz pisemny „S” nr 54/13, który podyktujesz
maszyniście. Przekaż dyżur o godz. 12.00.
Do wykonania zadania wykorzystaj uproszczony plan schematyczny stacji Mały Bór, wyciąg z wewnętrznego rozkładu jazdy
pociągów oraz telefonogram zapowiadawczy.

Uproszczony plan schematyczny stacji Mały Bór

Wyciąg z wewnętrznego rozkładu jazdy pociągów
nr pociągu
nieparzysty

parzysty

Dobrzyce
godzina
godzina
odjazdu
przyjazdu

646314
464311

7.39
8.04

646112
464619

9.29
10.55

godzina
odjazdu

Mały Bór
nr toru
stacyjnego

godzina
przyjazdu

7.25

1

7.25

8.18

1

8.18

8.31

9.15

2

11.30

3

11.09

11.43
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Łoziny
godzina
godzina
odjazdu
przyjazdu
7.12

Telefonogram zapowiadawczy

O godz. min. wprowadzam telefoniczne zapowiadanie pociągów po torze
numer nr od nazwa posterunku do nazwa posterunku z powodu …
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§ 28 ust. 16
pkt 2

Wypełniając dokumentację używaj daty egzaminu.
W zadaniu pominięto zapisy w rozkładzie jazdy oraz oznaczenia na szkicu sytuacyjnym, które nie mają wpływu na rozwiązanie.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:
 dziennik ruchu posterunku zapowiadawczego R-146 (strona lewa),
 dziennik ruchu posterunku zapowiadawczego R-146 (strona prawa),
 dziennik telefoniczny R-138,
 książka kontroli urządzeń srk E-1758,
 rozkaz pisemny „S” (R-305),
 kontrolka zajętości torów wjazdowych R-292.

Dziennik ruchu posterunku zapowiadawczego R-146
Szlak/odstęp z i do Dobrzyce

Tor
stacyjny

Nr pociągu

nieparzysty

parzysty

1

2

Droga
wolna

g.
3

m.
4

Pociąg
odjechał

Pociąg
przyjechał

g.

g.

m.
5

m.
6

18

Uwagi

O jeździe pociągu
zawiadomiono
dróżników
przejazdowych

7

8

Dziennik ruchu posterunku zapowiadawczego R-146
Szlak/odstęp z i do Łoziny

Tor
stacyjny

Nr pociągu

nieparzysty

parzysty

1

2

Droga
wolna

g.
3

m.
4

Pociąg
odjechał

Pociąg
przyjechał

g.

g.

m.
5

O jeździe pociągu
zawiadomiono
dróżników
przejazdowych

Uwagi

m.
6

7

8

Dziennik telefoniczny R-138

Nr
kol.

Data

Adres i treść
rozmowy lub telefonogramu

Czas zakończenia rozmowy lub nadawania telefonogramu
godz.

19

min.

Nadał
odebrał

Książka kontroli urządzeń srk E-1758 (Część I)
Rodzaj przeszkody lub uszkodzenia, przyczyny ich powstania,
roboty związane z ich usunięciem, zdjęciem i założeniem
plomb, wprowadzenie i odwołanie obostrzeń

Data
i godzina

Uwagi
organu
nadzorczego

Kontrolka zajętości torów wjazdowych R-292
Nr toru
1

Stan zajęcia toru
w chwili objęcia dyżuru

ZMIANY W STANIE ZAJĘCIA TORU W CZASIE DYŻURU

2

3

20

Rozkaz pisemny „S” nr …………..
dla

1

pociągu
nr ……………………………………….… dnia ……….…
manewru
Zezwalam po otrzymaniu
sygnału „nakaz jazdy”
tylko tego rozkazu pisemnego
 przejechać obok wskazującego sygnał ”Stój” semafora
wyjazdowego …………………………
_________________________
drogowskazowego ………………………….
(odnoszącego się do wyjazdu pociągu)

 wyjechać z toru nr …………………………. nie posiadającego semafora
wyjazdowego
Zezwalam przejechać obok wskazującego sygnał „Stój” semafora:

2

 wjazdowego ………………………………..
 drogowskazowego …………………………………..
(odnoszącego się do wjazdu pociągu)

 odstępowego ……………………………
 wjechać z zamkniętego toru nr ………. nie posiadającego semafora
wjazdowego

3

Od …………..… do ………..…… po torze nr ………… ruch
pociągów prowadzony jest w odstępie posterunków następczych.
Wskazania semaforów sbl są nieważne. Zachować ostrożność od
ostatniego semafora ze wskaźnikiem „W 18”. Szlak wolny, ostatni
pociąg nr …………………... przybył do …………………………………………………………..
o godzinie……………………..

4

Inne:
………………….…………………..

…………………………………….
stacja

……………………………………...
posterunek

……………………….……………………………………..
dyżurny ruchu
Rozkaz otrzymałem

………..…
godz.

……....
min.

……………………………………………………………….
z polecenia dyżurnego ruchu

…………………………………………….
kierownik pociągu

……………………………………….
maszynista

Dotyczące działki obramować, a niepotrzebną w nich treść skreślić.
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
9) posługuje się rozkładami jazdy pociągów

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
rozpoznaje rodzaje rozkładów jazdy pociągów
wyjaśnia zasady numeracji pociągów
odczytuje numery pociągów
odczytuje informacje zapisane w rozkładach jazdy pociągów
i w dodatkach do rozkładu jazdy

1)
2)
3)
4)

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.3. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów na szlakach oraz posterunkach ruchu
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) prowadzi ruch kolejowy

7) prowadzi dokumentację związaną z ruchem
pociągów

Uczeń (zdający):
1) interpretuje zapisy instrukcji branżowych w celu prawidłowego
prowadzenia ruchu pociągów
2) stosuje zasady prowadzenia ruchu dla szlaku jednotorowego
i dwutorowego
3) wprowadza i odwołuje telefoniczne zapowiadanie pociągów
i inne obostrzenia
4) komunikuje się z pracownikami, w ustalony procedurami
sposób, w celu prowadzenia ruchu kolejowego
5) stosuje procedury obowiązujące wobec konieczności
zatrzymania pociągu lub przepuszczenia innego pociągu
nieprzewidzianego w rozkładzie jazdy
6) prowadzi ruch pociągów na szlaku bez blokady liniowej,
z wykorzystaniem blokady liniowej i telefonicznego
zapowiadania pociągów, na odcinkach zdalnego prowadzenia
ruchu oraz z wykorzystaniem systemu ERTMS/ETCS
7) stosuje zasady prowadzenia ruchu pojazdów pomocniczych
8) stosuje zasady prowadzenia ruchu pociągów z zastosowaniem
trakcji wielokrotnej
9) obserwuje wjazd, przejazd, wyjazd i drogę przebiegu pociągu
10) wskazuje oprogramowanie wspomagające prowadzenie ruchu
kolejowego
11) przygotowuje drogę przebiegu pociągu
12) zabezpiecza drogę przebiegu pociągu
1) wypełnia dokumentację używaną na posterunku ruchu, np.
dziennik ruchu, książkę przebiegów, kontrolkę zajętości torów
stacyjnych, dziennik telefoniczny, dziennik pracy dróżnika
przejazdowego, książkę kontroli urządzeń sterowania ruchem
kolejowym, dziennik oględzin rozjazdów
2) rozróżnia rozkazy pisemne
3) określa zakres stosowania poszczególnych rozkazów
pisemnych
4) dobiera rodzaj rozkazu do treści przekazywanej informacji lub
polecenia
5) wypełnia rozkazy pisemne stosownie do sytuacji ruchowej
6) przekazuje pracownikom rozkazy pisemne w formie pisemnej
i za pomocą środków łączności
7) przekazuje informacje za pomocą Systemu Elektronicznej
Rejestracji Wydawania Ostrzeżeń Doraźnych
8) odbiera informacje za pomocą Systemu Elektronicznej
Rejestracji Wydawania Ostrzeżeń Doraźnych
9) formułuje zawiadomienia o wprowadzeniu i odwołaniu
obostrzeń
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.07.4. Obsługa urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) obsługuje urządzenia sterowania ruchem na
szlakach kolejowych i posterunkach ruchu

Uczeń (zdający):
rozpoznaje urządzenia sterowana ruchem kolejowym, np.
kluczowe, mechaniczne, elektryczne, przekaźnikowe
i komputerowe
określa funkcje poszczególnych urządzeń sterowania ruchem
kolejowym
obsługuje urządzenia nastawcze mechaniczne kluczowe,
mechaniczne scentralizowane, suwakowe, przekaźnikowe
i komputerowe
opisuje czynności związane z awaryjną obsługą zwrotnicy
rozjazdu
wskazuje sposób wyłączenia z centralnego nastawiania
rozjazdu nastawianego mechanicznie oraz wyposażonego
w napęd elektryczny
wyłącza rozjazdy z centralnego nastawiania z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa
odczytuje stan blokady stacyjnej i liniowej
prowadzi ruch pociągów na stacji i szlaku, wykorzystując
blokadę stacyjną i liniową
prowadzi dokumentację związaną z obsługą urządzeń
sterowania ruchem kolejowym i urządzeń łączności
posługuje się radiotelefonem stacjonarnym, przewoźnym
i przenośnym
posługuje się urządzeniami megafonowymi
wykorzystuje informację przekazywaną przez urządzenia
telewizji przemysłowej

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

5) obsługuje radiotelefony stacjonarne i przenośne,
urządzenia megafonowe oraz urządzenia telewizji
przemysłowej

1)
2)
3)

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TKO.07 Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów mogą dotyczyć np.:







prowadzenia ruchu pociągów podczas zamknięcia toru,
stosowania procedur postępowania w sytuacji zdarzenia kolejowego,
stosowania sygnalizacji obowiązującej na kolei,
oceny stanu technicznego torów i rozjazdów,
obsługi urządzeń na przejazdach kolejowo-drogowych,
prowadzenia pracy manewrowej.
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Kwalifikacja TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych
3.3. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.3.1. TKO.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb
1) wymienia instytucje i służby działające w zakresie ochrony
działających w zakresie ochrony pracy i ochrony
pracy i ochrony środowiska
środowiska
Przykładowe zadanie 1.
Która instytucja państwowa ma w swoich kompetencjach skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym
bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające
do ograniczenia zagrożeń wypadkowych przy pracy i poszanowania prawa pracy?
A.
B.
C.
D.

Państwowa Inspekcja Pracy.
Urząd Dozoru Technicznego.
Urząd Transportu Kolejowego.
Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do
wykonania zadania zawodowego przy organizacji
i prowadzeniu ruchu pociągów

Przykładowe zadanie 2.
Podstawowym środkiem ochrony osobistej manewrowego jest
A.
B.
C.
D.

pas.
fartuch.
kask ochronny.
maska filtrująco-pochłaniająca.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.2. TKO.08.2. Podstawy transportu kolejowego
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
1) określa funkcje poszczególnych elementów infrastruktury
kolejowej
Przykładowe zadanie 3.
Kolejowym obiektem inżynieryjnym jest
A.
B.
C.
D.

Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje elementy infrastruktury kolejowej

tunel.
peron.
budynek dworcowy.
rampa rozładunkowa.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) określa funkcje poszczególnych elementów infrastruktury
kolejowej
Przykładowe zadanie 4.
Zadaniem podsypki nie jest
A.
B.
C.
D.

3) omawia przeznaczenie poszczególnych elementów
infrastruktury kolejowej

odprowadzanie wody.
połączenie szyn z podkładami lub innymi podporami.
przeciwdziałanie podłużnemu oraz poprzecznemu przesunięciu rusztu torowego.
przenoszenie nacisków przekazywanych na podkłady, warstwę ochronną lub torowisko.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
4) stosuje zasady wykonywania szkiców oraz rysunków
technicznych

Uczeń (zdający):
7) interpretuje informacje zawarte na planach i rysunkach
schematycznych posterunków ruchu kolejowego

Przykładowe zadanie 5.

Rysunek przedstawia graficzne oznaczenie rozjazdu łukowego
A.
B.
C.
D.

jednostronnego ze zwrotnicą uzależnioną.
łukowego dwustronnego ze zwrotnicą nie uzależnioną.
dwustronnego ze zwrotnicą uzależnioną z zasadniczym położeniem na tor lewy.
dwustronnego ze zwrotnicą uzależnioną z zasadniczym położeniem na tor prawy.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
7) rozróżnia części taboru kolejowego

Uczeń (zdający):
5) rozpoznaje oznaczenie taboru kolejowego

Przykładowe zadanie 6.
W którym z wagonów pasażer może podróżować wraz z rowerem?

A.
B.
C.
D.

A9nouz
WRnouz
B7nopuvz
B11mnouz

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
9) posługuje się rozkładami jazdy pociągów

Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje rodzaje rozkładów jazdy pociągów

Przykładowe zadanie 7.

Fragment którego rozkładu jazdy przedstawiony jest na rysunku?
A.
B.
C.
D.

sieciowego.
plakatowego.
planszowego.
wewnętrznego.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) posługuje się rozkładami jazdy pociągów

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) odczytuje numery pociągów

Przykładowe zadanie 8.
Numer 1306 określa pociąg
A.
B.
C.
D.

towarowy.
niehandlowy.
pasażerski krajowy.
utrzymaniowo-naprawczy.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.3.3. TKO.08.3. Planowanie i realizacja przewozów pasażerskich i towarowych
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.3. Planowanie i realizacja przewozów pasażerskich i towarowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) kwalifikuje wagony pod względem przydatności
do przewozów krajowych i międzynarodowych

Uczeń (zdający):
8) rozróżnia poziomy utrzymania wagonów

Przykładowe zadanie 9.
Pełen demontaż podzespołów i zespołów wagonu osobowego w celu szczegółowego sprawdzenia, naprawy lub wymiany
elementów zużytych bądź uszkodzonych dla uzyskania pierwotnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych i użytkowych,
to czynności dotyczące
A.
B.
C.
D.

naprawy głównej.
przeglądu rocznego.
naprawy rewizyjnej.
przeglądu okresowego.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.3. Planowanie i realizacja przewozów pasażerskich i towarowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) planuje pracę pojazdów trakcyjnych

Uczeń (zdający):
2) dobiera pojazdy trakcyjne do rodzaju planowanej pracy

Przykładowe zadanie 10.
Który typ lokomotywy należy podłączyć do składu wagonów o łącznej masie wynoszącej 3 100 ton w celu realizacji pracy
przewozowej na linii zelektryfikowanej?
A.
B.
C.
D.

EP09
ST45
ET22
SM48

Odpowiedź prawidłowa: C

27

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.3. Planowanie i realizacja przewozów pasażerskich i towarowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) stosuje mierniki przewozów pasażerskich i towarowych

Uczeń (zdający):
2) określa mierniki przewozów pasażerskich i towarowych

Przykładowe zadanie 11.
Pracą przewozową w przewozach pasażerskich jest
A.
B.
C.
D.

suma liczby pasażerów pociągu i odległości ich przejazdu.
iloraz liczby pasażerów pociągu i odległości ich przejazdu.
iloczyn liczby pasażerów pociągu i odległości ich przejazdu.
różnica pomiędzy liczbą pasażerów pociągu a faktyczną pojemnością pociągu.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.3. Planowanie i realizacja przewozów pasażerskich i towarowych
Kryterium weryfikacji
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) wykonuje czynności zdawczo-odbiorcze związane
4) określa sposób załadowania i zabezpieczenia przesyłki
z przyjęciem i wydaniem przesyłek
Przykładowe zadanie 12.
Transportując koleją blachy w kręgach, wagon powinien być wyposażony w
A.
B.
C.
D.

progi pod koła.
ruchome kłonice.
muldy ładunkowe.
boczne profile blokujące.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.4. TKO.08.4. Obsługa osób i ładunków
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.4. Obsługa osób i ładunków
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) organizuje przewóz ładunków, przesyłek i osób w tym
osób z ograniczoną mobilnością ruchową

Uczeń (zdający):
1) analizuje i stosuje informacje zawarte w regulaminach,
instrukcjach, taryfach, uchwałach i zarządzeniach
obowiązujących na kolei w zakresie organizacji przewozu

Przykładowe zadanie 13.

Lp.

Uprawnieni do ulgi

osob.

20.
21.
22.

23.

24.
25.

Studenci – studiujący za granicą,
do ukończenia 26 roku życia
Posiadacze Karty Polaka
Nauczyciele przedszkoli
publicznych lub niepublicznych
oraz nauczyciele szkół
podstawowych
i szkół ponadpodsta-wowych –
publicznych lub niepublicznych
o uprawnieniach szkół
publicznych
Nauczyciele uczący języka
polskiego, historii, geografii,
kultury polskiej lub innych
przedmiotów nauczanych w
języku polskim w szkołach
i sekcjach,
Nauczyciele akademiccy
Rodzice lub małżonkowie
rodziców posiadający Kartę
Dużej Rodziny w rozumieniu
ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Wymiar ulgi (w %)
tylko przy przejazdach w klasie drugiej,
na podstawie biletów:
jednorazowych
miesięcznych
imiennych
w pociągach:
posp.
ekspr.
osob.
posp.
TLK, IC
EIC, EIP
TLK, IC
(fragment)

51
37

51
37

51
37

-

-

33

-

-

33

-

33

-

-

33

-

37

37

37

49

49

33

51
-

51
-

33
-

Na podstawie fragmentu tabeli, dotyczącej uprawnień do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej, można stwierdzić,
że
A.
B.
C.
D.

nauczycielom przysługuje ulga 33% na wszystkie przejazdy w pociągach osobowych.
rodzice posiadający Kartę Dużej Rodziny mogą skorzystać z ulgi 49% na wszystkie przejazdy.
posiadacze Karty Polaka mogą skorzystać z ulgi 37% tylko na przejazdy pociągami osobowymi.
studentom przysługuje ulga 51% tylko na przejazdy jednorazowe w pociągach osobowych, TLK i IC.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.4. Obsługa osób i ładunków
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) posługuje się rozkładem jazdy i wykresem ruchu pociągów 3) interpretuje wykresy ruchu pociągów
Przykładowe zadanie 14.
Na siatce służącej do trasowania pociągu linia pozioma przerywana oznacza
A.
B.
C.
D.

pełne godziny.
punkty handlowe.
części dziesiętne minut.
osie posterunków ruchu.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.4. Obsługa osób i ładunków
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) przygotowuje dokumenty przewozowe w komunikacji
1) określa rodzaje dokumentów przewozowych ładunków
krajowej i międzynarodowej
Przykładowe zadanie 15.
Z ilu egzemplarzy składa się list przewozowy komunikacji SMGS?
A.
B.
C.
D.

4
5
6
7

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.4. Obsługa osób i ładunków
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) wykonuje czynności rachunkowo-kasowe, obsługuje
4) wypisuje bilety ręcznie
urządzenia do sprzedaży biletów
Przykładowe zadanie 16.
Którą kwotę PTU konduktor wypisujący bilet blankietowy w komunikacji krajowej powinien wpisać, jeśli kwota brutto do zapłaty
jest równa 29,90 zł, a przewóz opodatkowany jest podatkiem 8%?
A. 2,21 zł
B. 2,39 zł
C. 27,69 zł
D. 27,51 zł
Odpowiedź prawidłowa: A
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3.3.5. TKO.08.5. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.5. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) określa zasady eksploatacji pojazdów szynowych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje środki transportu szynowego na podstawie
oznakowania

Przykładowe zadanie 17.
Który typ lokomotywy pasażerskiej przedstawiony jest na rysunku?
A.
B.
C.
D.

elektrycznej o innym układzie osi niż Bo’Bo’ lub Co’Co’.
elektrycznej czteroosiowej o układzie osi Bo’Bo’ na prąd stały 3 kV.
spalinowej z przekładnią mechaniczną, bez sterowania wielokrotnego.
elektrycznej sześcioosiowej o układzie osi Co’Co’ na prąd stały 3 kV.

Odpowiedź prawidłowa: B

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.5. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
9) charakteryzuje systemy i rodzaje hamulców w pojazdach
szynowych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
8) oblicza masę hamującą pociągu

Przykładowe zadanie 18.
Skład pociągu towarowego prowadzony jest przez lokomotywę ET22, której masa służbowa wynosi 120 ton. Masa hamująca
rzeczywista każdej węglarki w stanie ładownym wynosi 50 ton. Którą masę hamującą rzeczywistą będzie miał skład, kursujący z
prędkością 80 km/h, liczący 30 węglarek ładownych, z których 3 mają wyłączony hamulec?
A.
B.
C.
D.

1 350 ton
1 440 ton
1 500 ton
1 560 ton

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.5. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
11) charakteryzuje infrastrukturę kolejową

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
6) interpretuje znaczenie wskaźników stosowanych
na sieciach trakcyjnych

Przykładowe zadanie 19.
Przedstawiony wskaźnik oznacza, że
A.
B.
C.
D.

pojazd może jechać pobierając prąd z sieci traktycjnej.
należy opuścić pantografy niezależnie od kierunku jazdy.
należy podnieść pantografy elektrycznego zespołu trakcyjnego.
wjazd elektrycznych pojazdów trakcyjnych jest zabroniony na tor, przy którym jest ustawiony wskaźnik.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.5. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
13) stosuje sygnalizację obowiązującą w transporcie kolejowym

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) interpretuje wskazania sygnalizatorów kształtowych
i świetlnych

Przykładowe zadanie 20.
Po zmianie sygnału przedstawionej w filmie, semafor trzystawnej wieloodstępowej (samoczynnej) blokady liniowej wskazuje,
że

A.
B.
C.
D.

dwa odstępy blokowe są wolne.
co najmniej trzy odstępy blokowe są wolne.
jeden odstęp blokowy jest wolny, a następny semafor wskazuje sygnał „stój”.
maszynista może przejechać obok tego semafora z maksymalną prędkością 20 km/h.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.5. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
13) stosuje sygnalizację obowiązującą w transporcie
kolejowym

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) interpretuje znaczenie i usytuowanie wskaźników
stosowanych na kolei

Przykładowe zadanie 21.
Po zmianie wskazania semafora przedstawionej w filmie, maszynista będzie kontynuował jazdę z prędkością 40 km/h na tor
szlaku

A.
B.
C.
D.

jednotorowego w kierunku zasadniczym.
jednotorowego w kierunku przeciwnym do zasadniczego.
dwutorowego (lub wielotorowego) w kierunku zasadniczym.
dwutorowego (lub wielotorowego) w kierunku przeciwnym do zasadniczego.

Odpowiedź prawidłowa: D

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.5. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
15) objaśnia sposoby wykonywania przewozów towarów
niebezpiecznych oraz przewozów wojskowych

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) rozpoznaje zagrożenia związane z przewozem
materiałów niebezpiecznych na podstawie nalepek
ostrzegawczych umieszczonych na wagonach

Przykładowe zadanie 22.
Przedstawiona nalepka ostrzegawcza umieszczona na wagonie informuje, że przewożony towar jest
A.
B.
C.
D.

gazem palnym.
materiałem utleniającym.
materiałem stałym zapalnym.
materiałem ciekłym zapalnym.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.3.6. TKO.08.6 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.6 Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym
uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym
realizację czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych,
świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 23.
Określenie “passenger train” oznacza pociąg
A.
B.
C.
D.

osobowy.
towarowy.
opóźniony.
zatrzymany.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.6 Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie,
1) określa główną myśl wypowiedzi lub tekstu bądź
w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego,
fragmentu wypowiedzi lub tekstu
a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym
nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań
zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty,
instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje),
artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie
języka
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące
czynności zawodowych (np. napisy, broszury,
instrukcje obsługi, przewodniki, dokumentację
zawodową)
Przykładowe zadanie 24.
Prośba pasażera „A first class ticket for the fast train leaving for Poznań at five past midnight, please” oznacza, że chce on
A.
B.
C.
D.

dowiedzieć się czy pociąg pospieszny do Poznania odjeżdża o godzinie 12:05.
dowiedzieć się czy pociąg pospieszny do Poznania odjeżdża 5 minut po północy.
kupić bilet w pierwszej klasie na podróż do Poznania pociągiem pospiesznym odjeżdżającym o godzinie 12:05.
kupić bilet w pierwszej klasie na podróż do Poznania pociągiem pospiesznym odjeżdżającym 5 minut po północy.

Odpowiedź prawidłowa: D

34

3.3.7. TKO.08.7 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.7 Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
2) planuje wykonanie zadania

Uczeń (zdający):
1) omawia czynności realizowane w ramach czasu pracy

Przykładowe zadanie 25.
Wykonywanie drobnych napraw wagonów bez wyłączania ich z eksploatacji należy do obowiązków
A.
B.
C.
D.

manewrowego.
nastawniczego.
dyżurnego ruchu.
rewidenta taboru.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.3.8. TKO.08.8 Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.8 Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):
3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań

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

Przykładowe zadanie 26.
Pierwszą czynnością przy sprzęganiu taboru w skład pociągu jest
A.
B.
C.
D.

otwarcie kurków powietrznych i ogrzewczych.
połączenie sprzęgów hamulcowych i zasilających.
połączenie sprzęgów ogrzewczych i połączeń elektrycznych.
założenie na hak sprzęgu cięgłowego i odpowiednie jego skręcenie.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.4. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych jest przeprowadzana według
modelu D i trwa 120 minut.

W dniu egzaminu jako Adam Nowak pełnisz obowiązki kierownika pociągu zdawczego nr 444078/9 relacji Lubliniec - Boronów.
Rewidentem taboru w tym dniu na stacji Lubliniec jest Pan Stanisław Pawelec, który wykonał oględziny techniczne i szczegółową
próbę hamulca zespolonego tego pociągu. Pociąg ze stacji Lubliniec odjedzie o godzinie 8.00 zgodnie z wewnętrznym rozkładem
jazdy. Szczegółową próbę hamulca zespolonego rewident taboru Stanisław Pawelec zakończył o godz. 7.15.
Fragment wewnętrznego rozkładu jazdy
Rodzaj pociągu

TKM

Numer pociągu

444078/9

Max. długość pociągu

600

Relacja pociągu

Lubliniec - Boronów

Wym. % masy ham. / V max.

44 / 80

Seria i obciążenie lokomotywy

SM 42 - 800

1
Nr linii

2
Km

143

19.258

143

47.966

131

59,678

3

4

Lubliniec
R5,RT,H,PP
Kalety
R5,RT, H, PP
Boronów
R6,RT,K,H,PP

5
|
8.00
9.00
9.40
10.00
|

Ze składu pociągu na stacji Kalety zostaną odczepione 3 ładowne wagony węglarki, znajdujące się za lokomotywą pociągową,
zgodnie z wykazem pojazdów kolejowych sporządzonym przez odprawiacza pociągu stacji Lubliniec Panią Janinę Kula - tabela 2.
Po odstawieniu 3 ładownych węglarek i zmianie czoła pociągu, kierownik pociągu wykonał uproszczoną próbę hamulca zespolonego,
którą zakończył o godz. 9.30. Od stacji Lubliniec do stacji Boronów pociąg jest prowadzony przez maszynistę Piotra Lacha
z Tarnowskich Gór lokomotywą SM 42 - 2353 nr inwentarzowy 92513620507-5.
Na podstawie informacji podanych w treści zadania i załączonych tabelach oraz Karty próby hamulca i urządzeń pneumatycznych,
sporządzonej przez rewidenta wagonów na stacji Lubliniec:
1. oznacz w wykazie pojazdów kolejowych w składzie pociągu wagony odstawione na stacji Kalety,
2. wypełnij tabelę 1,
3. uzupełnij Wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu na odjazd ze stacji Kalety,
4. uzupełnij Kartę próby hamulca i urządzeń pneumatycznych po dokonaniu uproszczonej próby hamulca zespolonego przed
odjazdem ze stacji Kalety.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 5 rezultatów:
- dane pociągu po odczepieniu wagonów na stacji Kalety i odjeździe do stacji Boronów,
- wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu – strona 1,
- wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu – strona 2,
- karta próby hamulca i urządzeń pneumatycznych pociągu,
- informacje o układzie hamulcowym w składzie pociągu.
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Dane pociągu po odczepieniu wagonów na stacji Kalety i odjeździe do stacji Boronów
Lp.

Wielkość

Wartość

1.

Masa ogólna składu pociągu

2.

Wymagany procent masy hamującej

3.

Masa hamująca wymagana

4.

Rzeczywista masa hamująca składu pociągu

5.

Procent rzeczywistej masy hamującej składu pociągu

Wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu – strona 1
Potwierdzenie odbioru pojazdów zgodnie z wykazem na:
stacji
początkowej
1
Numer pociągu

444078

Wyprawionego dnia

Data egzaminu

Ze stacji

Lubliniec

Do stacji

Boronów

Kierownik pociągu

Adam Nowak

Jednostka macierzysta

Tarnowskie Góry

Ze stacji

Lubliniec

Do stacji

Boronów

Maszynista pociągu

Piotr Lach

Jednostka macierzysta

Tarnowskie Góry

Ze stacji

Lubliniec

Do stacji

Boronów

Odprawiający

Janina Kula

stacji
końcowej

stacjach pośrednich
2

3
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4

5

6

Wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu – strona 2
Identyfikator pojazdu kolejowego
Lp.

L1

Numer
inwentarzowy
pojazdu
92513620507-5

Cyfr.
ekspl.
pojazd
kolej.

Dług.
poj.
kolej.
(m)

literowy
Ekspl.
pojazd
kolej.

Typ
serii

PL

PKP C

SM 42

21 51

14,0

Państw.
Rejestr.

Masa
ład.
(t)

Masa
włas.
poj.
(t)

Stacja

Masa
hamuj.
rzecz.
(t)

Nadania

Przeznaczenia

74,0

64,0

Lubliniec

Boronów

Stan
hamulca

L2
L3
L4
1

31515357467-0

PL

PKP C

Eaos

21 51

14.0

39,0

22,3

54,0

Lubliniec

Kalety

2

31515419145-8

PL

PKP C

Eaos

21 51

15,7

54,2

24,3

59,0

Lubliniec

Kalety

3

82515374313-3

PL

PKP C

Eaos

21 51

14,0

56,1

20,2

0

Lubliniec

Kalety

4

33517882886 -3

PL

PKP C

Zas

21 51

15,2

0,00

24,00

21,0

Lubliniec

Boronów

5

84517857406 -5

PL

PKP C

Zas

21 51

15,2

0,00

21,00

21,0

Lubliniec

Boronów

6

8451 7859811-4

PL

PKP C

Zas

21 51

15,2

0,00

21,00

21,0

Lubliniec

Boronów

7

83517859778 -6

PL

PKP C

Zas

21 51

15,2

0,00

21,00

21,0

Lubliniec

Boronów

8

83517862949 -8

PL

PKP C

Zas

21 51

15,2

0,00

21,00

21,0

Lubliniec

Boronów

9

83517850251 -2

PL

PKP C

Zas

21 51

15,2

0,00

21,00

21,0

Lubliniec

Boronów

10

33517850128 -4

PL

PKP C

Zas

21 51

15,2

0,00

21,00

21,0

Lubliniec

Boronów

11

33517880561 -0

PL

PKP C

Zaes

21 51

15,2

0,00

22,00

0

Lubliniec

Boronów

12

83517862125 -5

PL

PKP C

Zas

21 51

15,2

0,00

21,00

21,0

Lubliniec

Boronów

13

83 517856137-8

PL

PKP C

Zas

21 51

15,2

0,00

21,00

21,0

Lubliniec

Boronów

14

33517862886 -3

PL

PKP C

Zas

21 51

15,2

0,00

24,00

21,0

Lubliniec

Boronów

224,9

149,3

304,8

323,0

H1

wyłączony

wyłączony

H2
H3
H4
H5

Po zmianie czoła pociągu i wykonaniu przez kierownika pociągu uproszczonej próby hamulca zespolonego pociąg odjedzie
z pozostałymi wagonami do stacji Boronów.
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KARTA PRÓBY HAMULCA I URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH POCIĄGU
Data egzaminu
Nazwa stacji

Data wystawienia

Próba

1
1

S

Numer pociągu

2

444078

Miejsce wykonywania próby

3

Lubliniec

Data i godzina zakończenia próby

4

Data egzaminu
godz. 7.15

pociągowego

5

925136205075

innego

6

Próbę
wykonano 2)

Rodzaj próby 1)

Imię, nazwisko i podpis wystawiającego
2

3

4

Z pojazdu trakcyjnego
Z urządzenia stacjonarnego

7

ogólna składu

MOS

[t]

8

454,1

ogólna pociągu

MO

[t]

9

454,1

wymagana

MhW

[t]

10

200

rzeczywista

Mhr

[t]

11

323,0

wymaganej

PW

[%]

12

44

rzeczywistej

PR

[%]

13

77,1

hamulca

MPa

14

0,49

sprężonego powietrza

MPa

15

Dane pociągu

Masa

Masa hamująca

Procent masy
hamującej

Sprawne

Ciśnienie powietrza w
przewodzie głównym

hamulec elektrodynamiczny3)

16

Nie

układ sterowania hamulcem el.-pneum. 3) 4)

17

Nie

układ zamykania drzwi wejściowych. 3) 5)

18

Nie

inne urządzenia. 3) 6)

19

Nie

1
za lokomotywą

315153574670
20

2

315154191458

Numery dwóch pojazdów
2
od końca składu

835178561378
21

1
Numer pojazdu z nieczynnym hamulcem na końcu składu
1)
2)
3)
4)
5)
6)

335178628863
22

-

Wpisać S – dla próby szczegółowej, U – dla próby uproszczonej.
Podać numer inwentarzowy pojazdu trakcyjnego albo numer stanowiska.
Wpisać słowo „tak” lub „nie”.
Obowiązuje dla pojazdów wyposażonych w hamulec elektropneumatyczny (el. –pneum.)
Obowiązuje dla pojazdów wyposażonych co najmniej w urządzenia do zdalnego zamykania drzwi wejściowych lub układ uzależniający otwarcie drzwi
wejściowych od zatrzymania się pociągu.
Dotyczy pojazdów wyposażonych w urządzenia do wspomagania otwierania i zamykania drzwi przejść międzywagonowych, drzwi przedziałów, urządzeń
zamkniętego WC, urządzeń wyładowczych i innych.
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INFORMACJE O UKŁADZIE HAMULCOWYM W SKŁADZIE POCIĄGU

1

odjazd ze stacji początkowej




1

2

5

31

32

33

3

2

4

5

6

7

8

9

10

5

34

35

36

37

38

39

40

41

11

Lubliniec
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

odjazd ze stacji pośredniej:
…………………………………………………………………………………………





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

3

odjazd ze stacji pośredniej:
…………………………………………………………………………………………





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

4

odjazd ze stacji pośredniej:
…………………………………………………………………………………………





1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Pojazdy z nieczynnym hamulcem
Numer inwentarzowy

Identyfikator eksploatującego
pojazd kolejowy
literowy
Cyfrowy

Państwo rejestracji

Miejsce
w
składzie

8

2

5

1

5

3

7

4

3

1

3

3

P

L

P

K

P

C

2

1

5

1

3

3

5

1

7

8

8

0

5

6

1

0

P

L

P

K

P

C

2

1

5

1

Koniec pociągu należy oznaczyć symbolem ].
Pojazdy z wyłączonym hamulcem należy oznaczyć symbolem 5.
Pojazdy z czynnym hamulcem ręcznym lub postojowym należy oznaczyć symbolem O.
Kierunek wyjazdu ze stacji pośrednich należy oznaczyć symbolem O, zakreślając strzałkę oraz wpisać nazwę stacji.
Nieczynne urządzenia zamykania drzwi w pojeździe przeznaczonym do przewozu osób oznaczyć symbolem N
imię, nazwisko i podpis
1
prowadzącego próbę

Stanisław Pawelec

kierownika pociągu

Adam Nowak

maszynisty

Piotr Lach

2
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3

4

3
1

1

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.2. Podstawy transportu kolejowego
Efekty kształcenia
Uczeń(zdający):
9) posługuje się rozkładami jazdy pociągów

Kryteria weryfikacji
Uczeń(zdający):
3) odczytuje numery pociągów

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.3. Planowanie i realizacja przewozów pasażerskich i towarowych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń(zdający):
Uczeń(zdający):
5) wykonuje prace związane z obsługą hamulców 6) rozróżnia sposoby wykonania szczegółowej i uproszczonej
wagonowych
próby hamulca zespolonego
7) wypełnia kartę próby hamulca i urządzeń pneumatycznych
6) dokonuje oględzin technicznych i handlowych składu 1) sprawdza i spisuje na gruncie skład zestawionego pociągu
pociągu
8) przestrzega zasad rozmieszczania pojazdów
3) sporządza wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu
kolejowych w składzie pociągu i wykonywania
manewrów

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.08.4. Obsługa osób i ładunków
Efekty kształcenia

Kryteria weryfikacji

Uczeń(zdający):
Uczeń (zdający):
2) organizuje przewóz ładunków, przesyłek i osób w tym 1) analizuje i stosuje informacje zawarte w regulaminach,
osób z ograniczoną mobilnością ruchową
instrukcjach, taryfach, uchwałach i zarządzeniach
obowiązujących na kolei w zakresie organizacji przewozu

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych mogą dotyczyć, np.:
- racjonalnej gospodarki pojazdami kolejowymi,
- sporządzania harmonogramów pracy manewrowej,
- planowania przewozów ładunków i osób,
- ustalania należności przewozowych,
- opracowania prostego rozkładu jazdy pociągów.
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