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I.

WSTĉP

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania
wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci z zakresu danego zawodu okreĞlonych w standardzie wymagaĔ,
ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
Egzamin ten, zwany równieĪ egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewnĊtrznym.
UmoĪliwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągniĊü zdającego poprzez
zastosowanie jednolitych wymagaĔ, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu,
opracowanych przez instytucje zewnĊtrzne, funkcjonujące niezaleĪnie od systemu ksztaácenia.
RolĊ instytucji zewnĊtrznych peánią: Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okrĊgowych
komisji egzaminacyjnych powoáanych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie
swojej dziaáalnoĞci okrĊgowe komisje egzaminacyjne przygotowują, organizują i przeprowadzają
zewnĊtrzne egzaminy zawodowe. Egzaminy oceniaü bĊdą zewnĊtrzni egzaminatorzy.
Egzaminy zawodowe mogą zdawaü absolwenci wszystkich typów szkóá zawodowych
ponadgimnazjalnych i policealnych, które ksztaácą w zawodach ujĊtych w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego. Od czerwca w roku szkolnym 2008/2009, do egzaminów zawodowych
mogą przystĊpowaü absolwenci dotychczasowych szkóá zasadniczych oraz Ğrednich szkóá
zawodowych, którzy do koĔca lutego w roku szkolnym 2008/2009 nie zdali egzaminu z nauki
zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego albo nie przystąpili do tych egzaminów.
Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego. Harmonogram
egzaminów ustala i ogáasza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie póĨniej niĪ na cztery
miesiące przed terminem ich przeprowadzenia.
Dla absolwentów zasadniczych szkóá zawodowych i szkóá policealnych egzaminy
przeprowadzane są od nastĊpnego tygodnia po zakoĔczeniu zajĊü dydaktyczno-wychowawczych,
a dla absolwentów technikum i technikum uzupeániającego - od nastĊpnego tygodnia po zakoĔczeniu
egzaminu maturalnego.
Do egzaminu mogą przystąpiü równieĪ absolwenci szkóá zawodowych ksztaácących máodzieĪ
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej máodzieĪy, na podstawie opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznych lub orzeczeĔ lekarskich, warunki i formy egzaminu bĊdą
dostosowane do jej potrzeb zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do potrzeb absolwentów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi zamieszonym na stronie www.cke.edu.pl

1. Wymagania, które trzeba speániü, aby przystąpiü do egzaminu
Zdający powinien:
1. UkoĔczyü szkoáĊ i otrzymaü Ğwiadectwo ukoĔczenia szkoáy.
2. ZáoĪyü pisemną deklaracjĊ przystąpienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szkoáy,
w terminie okreĞlonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia
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2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i sáuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoáach publicznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z póĨn. zm.)
3. Zgáosiü siĊ na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okrĊgową komisjĊ
egzaminacyjną z dokumentem potwierdzającym toĪsamoĞü (z numerem PESEL).
Zdający o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przedáoĪyü opiniĊ lub
orzeczenie wskazujące na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego
indywidualnych potrzeb.
UWAGA!
Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje zdającym dyrektor szkoáy, a przypadku
likwidacji lub przeksztaácenia szkoáy dyrektor okrĊgowej komisji egzaminacyjnej. W zaleĪnoĞci od
specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony bĊdzie egzamin zawodowy, okrĊgowa komisja
egzaminacyjna moĪe wezwaü zdającego na szkolenie w zakresie bezpieczeĔstwa i higieny pracy
związane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na okreĞlonych stanowiskach
egzaminacyjnych. Szkolenie powinno byü zorganizowane nie wczeĞniej niĪ na dwa tygodnie przed
terminem egzaminu.

2. Struktura egzaminu
Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny.
Etap pisemny skáada siĊ z dwóch czĊĞci. Podczas czĊĞci I zdający bĊdą rozwiązywaü zadania
sprawdzające wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci wáaĞciwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w czĊĞci II –
zadania sprawdzające wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci związane z zatrudnieniem i dziaáalnoĞcią
gospodarczą.
Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu skáadającego siĊ z zadaĔ zamkniĊtych
zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedĨ jest prawidáowa.
W czĊĞci I test zawiera 50 zadaĔ, a w czĊĞci II – 20 zadaĔ.
Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut.
Etap praktyczny sprawdza umiejĊtnoĞci rozwiązywania typowych problemów zawodowych
o charakterze áączenia teorii z praktyka, wáaĞciwych dla zawodu, w zakresie wynikającym z zadania
o treĞci ogólnej, ustalonym w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych.
Czas trwania etapu praktycznego nie moĪe byü krótszy niĪ 180 minut i dáuĪszy niĪ 240 minut.

3. WiadomoĞci i umiejĊtnoĞci sprawdzane na egzaminie
Na egzaminie bĊdą sprawdzane tylko te wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci, które zostaáy zapisane
w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla danego zawodu.
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Standardy wymagaĔ egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zostaáy
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie
standardów wymagaĔ bĊdących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z póĨn. zm.). Teksty standardów wymagaĔ
egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów są zamieszczone w oddzielnie opublikowanym
zaáączniku do w/w rozporządzenia.
Struktura standardu wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu.
Oznacza to, Īe zawarte w standardzie umiejĊtnoĞci sprawdzane na egzaminie, ustalono odrĊbnie dla
obu etapów egzaminu.
UmiejĊtnoĞci zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, są przyporządkowane
do okreĞlonych obszarów wymagaĔ.
UmiejĊtnoĞci sprawdzane w czĊĞci pierwszej ujĊto w trzech obszarach wymagaĔ:
x

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji,
rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych,

x

przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych,

x

bezpieczne wykonywanie zadaĔ zawodowych zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska.

UmiejĊtnoĞci sprawdzane w czĊĞci drugiej ujĊto w dwóch obszarach wymagaĔ:
x

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel,
wykresów,

x

przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych.

W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiejĊtnoĞci są związane z zadaniem o treĞci
ogólnej. Z zadaniem ogólnym związane są odpowiednie ukáady umiejĊtnoĞci. Zakres egzaminu
w tym etapie obejmuje w zaleĪnoĞci od zawodu i jego specyfiki:
x opracowanie projektu realizacji okreĞlonych prac
lub
x

opracowanie projektu realizacji i wykonanie okreĞlonych prac.

Standard wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstawĊ do przygotowania zadaĔ
egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, Īe zadania egzaminacyjne bĊdą sprawdzaáy
tylko te umiejĊtnoĞci, które zapisane są w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla danego
zawodu. Rodzaj zadaĔ egzaminacyjnych sprawdzających umiejĊtnoĞci przyporządkowane do danego
obszaru wymagaĔ w etapie pisemnym bĊdzie wiązaá siĊ ĞciĞle z tym obszarem.
UmiejĊtnoĞci ujĊte w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów
egzaminu, bĊdą omówione wraz z przykáadami zadaĔ w rozdziaáach II. i III. informatora.
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KaĪdy zdający powinien zapoznaü siĊ ze standardem wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu,
w którym chce potwierdziü kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV
informatora.

4. Kryteria zdania egzaminu
PrzyjĊto, Īe w etapie pisemnym zdający moĪe otrzymaü za kaĪde prawidáowo rozwiązane
zadanie 1 punkt. Zdający zda ten etap egzaminu, jeĞli uzyska:
x

z czĊĞci I – co najmniej 50% punktów moĪliwych do uzyskania,

x

z czĊĞci II – co najmniej 30% punktów moĪliwych do uzyskania.

W etapie praktycznym, w zaleĪnoĞci od zakresu egzaminu sformuáowanego w zadaniu
o treĞci ogólnej oceniany bĊdzie projekt realizacji okreĞlonych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami
oceniania przyjĊtymi dla danego zadania. Speánienie ustalonych dla zadania kryteriów wykonania,
pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów. Zdający zda ten etap egzaminu, jeĞli uzyska co
najmniej 75% punktów moĪliwych do uzyskania.
Zdający zda egzamin zawodowy, jeĞli speáni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu.
Zdający, który zdaá egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
w danym zawodzie.
UWAGA!
Informacje o wynikach egzaminu zdający uzyska od dyrektora szkoáy, do której uczĊszczaá.
W przypadku zdających, których szkoáy ulegáy likwidacji, informacje o wynikach egzaminu uzyskują
we wáaĞciwej komisji okrĊgowej.

Szczegóáowe informacje o egzaminie zawodowym
Szczegóáowych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyjaĞnieĔ dotyczących, miĊdzy
innymi, moĪliwoĞci:
x

powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zdaáy egzaminu,

x

przystąpienia do egzaminu w terminie innym niĪ bezpoĞrednio po ukoĔczeniu szkoáy,

x

udostĊpniania informacji na temat wyniku egzaminu,

x otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
udziela dyrektor szkoáy i okrĊgowa komisja egzaminacyjna.

5. Organizacja i przebieg etapu pisemnego egzaminu
Etap pisemny egzaminu bĊdzie zorganizowany w szkole, do której uczĊszczaáeĞ.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególnoĞci gdy liczba zdających w danej szkole jest mniejsza
niĪ 25 osób, dyrektor komisji okrĊgowej moĪe wskazaü Ci inną szkoáĊ albo placówkĊ ksztaácenia
praktycznego lub ustawicznego, zwane dalej „placówkami”, w której przystąpisz do etapu
pisemnego egzaminu zawodowego.
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W dniu egzaminu powinieneĞ zgáosiü siĊ w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego
rozpoczĊcia. PowinieneĞ posiadaü dokument potwierdzający Twoją toĪsamoĞü.
Przed wejĞciem do sali egzaminacyjnej bĊdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoĞci
przystąpienia do etapu pisemnego egzaminu.
Sáuchaj uwaĪnie informacji przewodniczącego zespoáu nadzorującego, który bĊdzie omawiaá
regulamin przebiegu egzaminu.
Po zajĊciu miejsca w sali egzaminacyjnej otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KARTĉ
ODPOWIEDZI.
Arkusz egzaminacyjny zawiera:
x

ҟstronĊ tytuáową z nazwą i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa siĊ etap pisemny
egzaminu oraz „InstrukcjĊ dla zdającego” (w instrukcji znajdują siĊ dane o liczbie stron
arkusza egzaminacyjnego, wskazania dotyczące rozwiązywania zadaĔ, zaznaczania
odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi w KARCIE ODPOWIEDZI),

x

tҟ est 70 zadaĔ wielokrotnego wyboru, w tym 50 zadaĔ w czĊĞci I ponumerowanych od 1 do 50
oraz 20 zadaĔ w czĊĞci II ponumerowanych od 51 do 70.

KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedną stronĊ i zawiera:
x

ҟmiejsce na wpisanie symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia
egzaminacyjnego (ze strony tytuáowej arkusza egzaminacyjnego),

x

ҟmiejsce, w którym naleĪy zamieĞciü numer ewidencyjny PESEL,

x

ҟmiejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia,

wersji

arkusza

x

tҟ abele z numerami zadaĔ odpowiadających czĊĞci I oraz czĊĞci II arkusza egzaminacyjnego
z ukáadem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi.
Przeczytaj uwaĪnie „InstrukcjĊ dla zdającego” w arkuszu egzaminacyjnym i sprawdĨ, czy
Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim braków. Wykonaj polecenia zgodnie z „Instrukcją dla
zdającego”.
Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe).
UWAGA!
JeĞli jesteĞ egzaminowanym o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo
do dostosowania warunków i formy przeprowadzania etapu pisemnego egzaminu zawodowego do
swoich indywidualnych potrzeb.
Szczegóáowe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania
egzaminu zawodowego opracowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogáasza ja na
stronie internetowej CKE nie póĨniej niĪ do dnia 1 wrzeĞnia roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin zawodowy.
KolejnoĞü rozwiązywania zadaĔ jest dowolna. Dobrze jednak bĊdzie, jeĞli rozplanujesz sobie
czas egzaminu. Na rozwiązanie zadaĔ z czĊĞci I arkusza powinieneĞ przeznaczyü okoáo 80 minut, na
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rozwiązanie zadaĔ z czĊĞci II - okoáo 30 minut. Pozostaáe 10 minut powinieneĞ wykorzystaü na
sprawdzenie, czy prawidáowo zaznaczyáeĞ odpowiedzi do poszczególnych zadaĔ w KARCIE

PamiĊtaj! Pracuj samodzielnie!
PrzystĊpując do rozwiązywania kaĪdego zadania powinieneĞ:
x

ҟuwaĪnie przeczytaü caáe zadanie,

x

ҟprzeanalizowaü rysunki, tabele, itp. oraz treĞü poleceĔ,

x

ҟdobrze zastanowiü siĊ nad wyborem prawidáowej odpowiedzi,

x

ҟstarannie zaznaczyü wybraną odpowiedĨ w KARCIE ODPOWIEDZI zgodnie z instrukcją
w arkuszu egzaminacyjnym.

Po zakoĔczeniu rozwiązywania zadaĔ, sprawdĨ w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla
wszystkich zadaĔ zaznaczyáeĞ odpowiedzi.
Przewodniczący ogáosi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób bĊdziesz mógá oddaü
swoją KARTĉ ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny moĪesz zatrzymaü dla siebie.
JeĞli wczeĞniej zakoĔczysz rozwiązywanie zadaĔ, zgáoĞ przez podniesienie rĊki gotowoĞü do
oddania KARTY ODPOWIEDZI.

6. Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu
Etap praktyczny egzaminu moĪe byü zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej
przez okrĊgową komisjĊ egzaminacyjną.
W dniu egzaminu powinieneĞ zgáosiü siĊ w szkole/placówce na 30 minut przed godziną jego
rozpoczĊcia. PowinieneĞ posiadaü dokument ze zdjĊciem potwierdzający Twoją toĪsamoĞü.
Przed wejĞciem do sali egzaminacyjnej bĊdziesz poproszony o potwierdzenie gotowoĞci
przystąpienia do etapu praktycznego egzaminu.
Sáuchaj uwaĪnie informacji przewodniczącego zespoáu nadzorującego etap praktyczny, który
bĊdzie omawiaá regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu.
Zadanie egzaminacyjne wraz z dokumentacją do jego wykonania zamieszczone jest
w arkuszu egzaminacyjnym. Na stronie tytuáowej arkusza znajduje siĊ nazwa i symbol cyfrowy
zawodu, w którym odbywa siĊ etap praktyczny egzaminu oraz „Informacja dla zdającego”.
Przeczytaj uwaĪnie „InformacjĊ dla zdającego” znajdującą siĊ na stronie tytuáowej w arkuszu
egzaminacyjnym i sprawdĨ, czy arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek. Wykonaj
polecenia zawarte w „Informacji dla zdającego”.
NastĊpnie zapoznaj siĊ z treĞcią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją do jego wykonania
oraz wyposaĪeniem stanowiska egzaminacyjnego, które umoĪliwi Ci jego rozwiązanie.
Etap praktyczny sprawdza umiejĊtnoĞci rozwiązywania typowych problemów zawodowych
o charakterze áączenia teorii z praktyką, wáaĞciwych dla zawodu, w zakresie wynikającym z zadania
o treĞci ogólnej, ustalonym w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych.
Czas trwania etapu praktycznego nie moĪe byü krótszy niĪ 180 minut i dáuĪszy niĪ 240 minut.

9

WstĊp

Opracowanie projektu musi byü poprzedzone wnikliwą i staranną analizą treĞci zadania oraz
dokumentacjĊ w formie zaáączników stanowiących jego uzupeánienie. Wyniki tej analizy decydują
o zawartoĞci projektu, tym samym o jakoĞci wyniku rozwiązania zadania. Informacje zawarte
w projekcie moĪna przedstawiü w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi, rysunkami
lub szkicami. Do opracowania projektu moĪna wykorzystaü komputer znajdujący siĊ na stanowisku
egzaminacyjnym.
PamiĊtaj!
Zawarte w projekcie informacje muszą stanowiü logiczną, uporządkowaną caáoĞü. Zadanie
musisz wykonaü samodzielnie i w przewidzianym czasie.
JeĞli wczeĞniej zakoĔczyáeĞ wykonywanie zadania, zgáoĞ ten fakt przez podniesienie rĊki.
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II. ETAP PISEMNY
1. Wymagania egzaminacyjne z przykáadami zadaĔ do czĊĞci I
Zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci wáaĞciwych dla kwalifikacji w zawodzie
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków,
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególnoĞci:
1.1.

rozróĪniaü odnawialne Ĩródáa energii uwzglĊdniając ich wáaĞciwoĞci oraz sposoby
pozyskiwania i magazynowania energii,

czyli:
•

rozróĪniaü pierwotne i wtórne Ĩródáa energii odnawialnej,

•

rozróĪniaü odnawialne Ĩródáa energii uwzglĊdniając metody pozyskiwania energii,

•

rozróĪniaü odnawialne Ĩródáa energii uwzglĊdniając sposoby magazynowania energii,

•

wskazywaü moĪliwoĞci wykorzystania energii ze Ĩródeá odnawialnych w zaleĪnoĞci od ich
lokalizacji.

Przykáadowe zadanie 1.
Zamieszczony rysunek przedstawia proces pozyskiwania energii promieniowania sáonecznego
A. do celów grzewczych.
B. do dolnego Ĩródáa ciepáa.
C. do konwersji fotowoltaicznej
energii
promieniowania
sáonecznego.
D. do magazynowania energii
promieniowania sáonecznego
w gruncie.
1.2.
rozróĪniaü systemy technologiczno-konstrukcyjne obiektów budowlanych,
czyli:
•

rozróĪniaü elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych,

•

rozróĪniaü technologie wykorzystywane w budownictwie,

•

rozpoznawaü elementy konstrukcyjne stosowane w budynkach energooszczĊdnych,

•

rozpoznawaü elementy konstrukcyjne budynków wykorzystywane do montaĪu urządzeĔ
i instalacji energetyki odnawialnej.
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Przykáadowe zadanie 2.
WyróĪniony na rysunku element wiĊĨby dachowej to
A.
B.
C.
D.

1.3.

jĊtka.
muráata.
krokiew.
wiatrownica.

rozróĪniaü urządzenia oraz elementy instalacji wodociągowej,
grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej i gazowej,

kanalizacyjnej,

czyli:
•

rozróĪniaü elementy i urządzenia instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej uwzglĊdniając ich
budowĊ i przeznaczenie,

•

rozróĪniaü elementy i urządzenia instalacji grzewczej uwzglĊdniając ich budowĊ
i przeznaczenie,

•

rozróĪniaü elementy i urządzenia instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej uwzglĊdniając ich
budowĊ i przeznaczenie,

•

rozróĪniaü elementy i urządzenia instalacji elektrycznej i gazowej.

Przykáadowe zadanie 3.
ZdjĊcie przedstawia zawór
A.
B.
C.
D.
1.4.

odpowietrzający.
regulacyjny.
odcinający.
zwrotny.
rozpoznawaü urządzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy,
uwzglĊdniając budowĊ i przeznaczenie,

czyli:
•

rozpoznawaü urządzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy uwzglĊdniając
ich budowĊ,

•

rozpoznawaü urządzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy uwzglĊdniając
ich przeznaczenie,

•

rozpoznawaü urządzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy uwzglĊdniając
technologiĊ ich wykonania,

•

rozpoznawaü urządzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy uwzglĊdniając
technologiĊ ich montaĪu.
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Przykáadowe zadanie 4.
Zamieszczony rysunek przedstawia instalacjĊ sáoneczną do
podgrzewania wody uĪytkowej
A. z termosyfonowym obiegiem cieczy solarnej,
wyposaĪoną w zbiornik biwalentny.
B. z wmontowaną pompą ciepáa wspomaganą przez
bateriĊ ogniw fotowoltaicznych.
C. z dwoma wymiennikami páytowymi, wspomaganą
przez dodatkowe Ĩródáo ciepáa.
D. z wymuszonym obiegiem cieczy solarnej,
wyposaĪoną w zbiornik biwalentny.

1.5.

rozróĪniaü urządzenia i systemy energetyki odnawialnej, na podstawie fotografii,
rysunków i schematów,

czyli:
•

rozróĪniaü urządzenia i systemy energetyki odnawialnej na podstawie dokumentacji
fotograficznej,

•

rozróĪniaü urządzenia i systemy energetyki odnawialnej na podstawie dokumentacji
rysunkowej projektu technicznego,

•

rozróĪniaü elementy i urządzenia energetyki odnawialnej na schematach instalacji:
grzewczej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej.

Przykáadowe zadanie 5.
Zamieszczony na fotografii element instalacji pompy ciepáa do podgrzewania ciepáej wody
uĪytkowej przedstawia
A. sprzĊgáo hydrauliczne.
B. skraplacz pompy ciepáa.
C. parownik pompy ciepáa.
D. zbiornik ciepáej wody uĪytkowej.
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1.6.

posáugiwaü siĊ dokumentacją techniczną, projektową i kosztorysową oraz
dokumentacją budowy dotyczącą kolejnych etapów montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

posáugiwaü siĊ dokumentacją projektową w zakresie doboru elementów i urządzeĔ
potrzebnych do realizacji systemów energetyki odnawialnej,

•

posáugiwaü siĊ dokumentacją kosztorysową w zakresie ustalenia cen jednostkowych
urządzeĔ, materiaáów, robocizny i sprzĊtu potrzebnego do realizacji systemów energetyki
odnawialnej,

•

posáugiwaü siĊ dokumentacją budowy dotyczącą kolejnych faz montaĪu urządzeĔ i systemów
energetyki odnawialnej oraz ich elementów,

•

odczytywaü z harmonogramu rzeczowego kolejnoĞü realizacji poszczególnych zadaĔ i robót,

•

odczytywaü z harmonogramu zatrudnienia skáad zespoáu roboczego.

Przykáadowe zadanie 6.
Na rysunku przedstawiającym fragment instalacji
solarnej, cyfrą 7 oznaczono zawór
A.
B.
C.
D.

odpowietrzający.
bezpieczeĔstwa.
redukujący.
zwrotny.

2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.

sporządzaü kalkulacje kosztów montaĪu i eksploatacji urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

wykonywaü obliczenia niezbĊdne podczas planowania kosztów montaĪu elementów
i urządzeĔ instalacji w systemach energetyki odnawialnej,

•

wykonywaü obliczenia niezbĊdne podczas szacowania kosztów eksploatacji urządzeĔ
i systemów energetyki odnawialnej,

•

wykonywaü obliczenia niezbĊdne podczas szacowania kosztów amortyzacji urządzeĔ
i systemów energetyki odnawialnej.
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Przykáadowe zadanie 7.
Pompa obiegowa, zainstalowana w ukáadzie podgrzewania ciepáej wody uĪytkowej pracuje tylko
w taryfie G12. Taryfa nocna G12 obowiązuje w godz. 22.00-6.00 oraz w godz. 13.00-15.00. Oblicz
liczbĊ godzin przepracowanych przez pompĊ obiegową w czasie 300 dni.
A. 600 godzin.
B. 2400 godzin.
C. 3000 godzin.
D. 7200 godzin.
2.2.

wykonywaü obliczenia niezbĊdne podczas projektowania urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

wykonywaü obliczenia niezbĊdne do doboru urządzeĔ stosowanych w systemach energetyki
odnawialnej,

•

wykonywaü obliczenia niezbĊdne do zaprojektowania elementów instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej.

Przykáadowe zadanie 8.
Ile energii elektrycznej zuĪyje pompa ciepáa o wspóáczynniku wydajnoĞci cieplnej COP = 2 do
podgrzania 500 l wody uĪytkowej od temperatury 10 °C do 50 °C bez strat ciepáa w ciągu 2 godzin?
Do obliczeĔ przyjąü ciepáo wáaĞciwe wody Cp = 4,19 kJ/K·kg.
A. 3 kW
B. 6 kW
C. 8 kW
D. 12 kW
2.3.

dobieraü materiaáy, narzĊdzia oraz sprzĊt niezbĊdny do wykonania okreĞlonego etapu
montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

dobieraü materiaáy niezbĊdne do realizacji okreĞlonego etapu montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

•

dobieraü narzĊdzia niezbĊdne do realizacji okreĞlonego etapu montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

•

dobieraü sprzĊt niezbĊdny do realizacji okreĞlonego etapu montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.
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Przykáadowe zadanie 9.
Obliczona moc cieplna pompy ciepáa dla ogrzania domu jednorodzinnego wynosi 6,2 kW.
Temperatura wody w studni (Ĩródáo dolne) wynosi 10 °C, a temperatura wody zasilająca ukáad
ogrzewania 35 °C. Korzystając z tabeli, dobierz typ pompy ciepáa dla tego budynku.
A.
B.
C.
D.

WPWE 5KW
WPWE 8KW
WPWE 11KW
WPWE 14KW
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2.4.

sporządzaü zapotrzebowania i rozliczenia materiaáów niezbĊdnych do montaĪu
urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

sporządzaü zapotrzebowania na materiaáy niezbĊdne do montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

•

sporządzaü rozliczenia materiaáowe dla robót związanych z montaĪem urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.

Przykáadowe zadanie 10.
Do wykonania fragmentu instalacji solarnej
przedstawionej na rysunku naleĪy przygotowaü
zestaw

Zestaw A.
zawór
czerpalny
manometr
termometr
zawór
zwrotny
klapkowy
pompa
obiegowa
zawór
odcinający
wymiennik
ciepáa
zbiornik
wyáapujący

2.5.

Zestaw B.

Zestaw C.

1 szt.
1 szt.

zawór
bezpieczeĔstwa
manometr
termometr

1 szt.

zawór kątowy

1 szt.

zawór zwrotny
klapkowy

1 szt.

zawór zwrotny
klapkowy

1 szt.

1 szt.

pompa obiegowa

1 szt.

pompa obiegowa

1 szt.

pompa obiegowa

1 szt.

1 szt.

zawór odcinający

1 szt.

zawór odcinający

1 szt.

zawór odcinający

1 szt.

1 szt.

naczynie wzbiorcze

1 szt.

naczynie wzbiorcze

1 szt.

1 szt.

zbiornik wyáapujący

1 szt.

zbiornik wyáapujący

1 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.
1 szt.

zawór
bezpieczeĔstwa
manometr
termometr

Zestaw D.
1 szt.
1 szt.
1 szt.

zawór
bezpieczeĔstwa
manometr
termometr

naczynie
wzbiorcze
mieszacz
z termostatem

1 szt.
1 szt.
1 szt.

1 szt.
1 szt.

stosowaü zasady eksploatacji i konserwacji urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

stosowaü zasady eksploatacji urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki
odnawialnej,

•

stosowaü zasady konserwacji urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki
odnawialnej.
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Przykáadowe zadanie 11.
Jaki parametr eksploatacyjny nie jest sprawdzany przez serwisanta podczas okresowego przeglądu
technicznego pompy ciepáa?
A.
B.
C.
D.
2.6.

Ciepáo wáaĞciwe czynnika cháodniczego.
CiĞnienie skraplania czynnika cháodniczego.
Temperatura parowania czynnika cháodniczego.
Temperatura par czynnika cháodniczego na ssaniu sprĊĪarki.
sporządzaü przedmiary robót oraz kosztorysy dotyczące montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

wykonywaü podstawowe obliczenia niezbĊdne podczas planowania i realizacji montaĪu
urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

•

sporządzaü przedmiary robót wystĊpujących przy montaĪu instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej na podstawie np.: dokumentacji technicznej i katalogów
nakáadów rzeczowych,

•

sporządzaü kosztorysy robót wystĊpujących przy montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej,

•

obliczaü koszty zakupu materiaáów, koszty poĞrednie, zysk kalkulacyjny na podstawie
katalogów rzeczowych i normatywów dla okreĞlonych robót.

Przykáadowe zadanie 12.
MontaĪ instalacji solarnej wymaga 8 godzin pracy dwuosobowej ekipy monterskiej, 1,5 godziny
pracy elektryka oraz 1 godziny pracy montera wykonującego pierwsze uruchomienie instalacji.
Stawki roboczogodzin wynoszą odpowiednio: 50 zá/h dla montera oraz 40 zá/h dla elektryka. Jaki
jest áączny koszt wykonanych robót?
A.
B.
C.
D.
2.7.

850 zá
890 zá
910 zá
930 zá
dobieraü elementy skáadowe, podzespoáy oraz zabezpieczenia do urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej w zaleĪnoĞci od zadanych warunków
pracy,

czyli:
•

dobieraü elementy montaĪowe, osprzĊt i armaturĊ do urządzeĔ stosowanych w systemach
energetyki odnawialnej,

•

dobieraü elementy skáadowe instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej
w zaleĪnoĞci od zadanych warunków pracy,
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•

dobieraü zabezpieczenia do urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki
odnawialnej w zaleĪnoĞci od zadanych warunków pracy.

Przykáadowe zadanie 13.
W celu zabezpieczenia przed niedozwolonym wzrostem ciĞnienia w obiegu solarnym instalacji
wyposaĪonej w kolektory sáoneczne i wykorzystywanej do podgrzewania wody uĪytkowej, w czĊĞci
powrotnej obiegu naleĪy zamontowaü
A.
B.
C.
D.
2.8.

reduktor ciĞnienia oraz mieszacz wody uĪytkowej.
naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpieczeĔstwa.
zawór odpowietrzający oraz zawór redukcyjny.
kurek spustowy oraz zawór zwrotny.
okreĞlaü warunki konserwacji i naprawy urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach
energetyki odnawialnej,

czyli:
•

okreĞlaü warunki konserwacji instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

•

dobieraü terminy przeglądu technicznego urządzeĔ stosowanych w systemach energetyki
odnawialnej w zaleĪnoĞci od zadanych warunków pracy,

•

okreĞlaü warunki naprawy urządzeĔ stosowanych w systemach energetyki odnawialnej
w zaleĪnoĞci od parametrów pracy instalacji.

Przykáadowe zadanie 14.
Jak czĊsto naleĪy wykonywaü okresowy przegląd techniczny instalacji zawierającej pompĊ ciepáa?
A.
B.
C.
D.

Raz na rok.
Raz na dwa lata.
Raz na trzy lata.
Raz na cztery lata.

3. Bezpiecznie wykonywaü zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska, a w szczególnoĞci:
3.1.

stosowaü przepisy i zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy, przepisy ochrony
przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska podczas montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

stosowaü przepisy i zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy obowiązujące: w trakcie prac
montaĪowych na wysokoĞciach, podczas wykonywania wykopów, podczas zabezpieczenia
urządzeĔ mechanicznych, przy urządzeniach elektrycznych i bĊdących pod ciĞnieniem,

•

stosowaü przepisy i zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy obowiązujące podczas transportu
oraz przy magazynowaniu materiaáów i wyrobów budowlanych,
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•

stosowaü przepisy ochrony przeciwpoĪarowej dotyczące zapobiegania poĪarom, zasad
postĊpowania w trakcie zauwaĪenia poĪaru, alarmowania straĪy poĪarnej, zasad
postĊpowania podczas akcji gaĞniczej,

•

stosowaü przepisy ochrony Ğrodowiska dotyczące: ochrony powierzchni ziemi, wód
i powietrza, ochrony przed haáasem i drganiami, obowiązujące podczas montaĪu urządzeĔ
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.

Przykáadowe zadanie 15.
Do gaszenia cieczy palnych i ciaá staáych topiących siĊ podczas palenia (np. benzyny, nafty,
rozpuszczalników, alkoholi, lakierów) naleĪy uĪyü gaĞnicy z oznaczeniem graficznym
przedstawionym na rysunku

A.
3.2.

B.

C.

D.

wskazywaü wymagania stawiane urządzeniom i instalacjom stosowanym w systemach
energetyki odnawialnej w zakresie zgodnoĞci z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru prac montaĪowych

czyli:
•

wskazywaü wymagania stawiane urządzeniom i instalacjom stosowanym w systemach
energetyki odnawialnej w zakresie zgodnoĞci z warunkami technicznymi wykonania robót
instalacyjnych,

•

wskazywaü wymagania stawiane urządzeniom i instalacjom stosowanym w systemach
energetyki odnawialnej w zakresie zgodnoĞci z warunkami technicznymi odbioru robót
instalacyjnych,

•

okreĞlaü wymagania w zakresie uĪycia wáaĞciwych materiaáów i elementów wchodzących
w skáad instalacji, prawidáowoĞci wykonania odpowietrzeĔ, zasad przeprowadzania prób
szczelnoĞci oraz oceny prawidáowoĞci wykonanych poáączeĔ,

•

wskazywaü zasady dotyczące sprawdzania atestów, dopuszczeĔ i Ğwiadectw urządzeĔ
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

•

okreĞlaü wymagania w zakresie bezpieczeĔstwa podczas dopuszczenia urządzeĔ do rozruchu
oraz przeprowadzania pierwszego uruchomienia instalacji stosowanych w systemach
energetyki odnawialnej.
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Przykáadowe zadanie 16.
Zleceniodawca zleciá wykonanie montaĪu instalacji solarnej do podgrzewania wody uĪytkowej
w domu jednorodzinnym. Do koĔcowego odbioru technicznego wykonawca instalacji powinien
przygotowaü:
A. zatwierdzony projekt instalacji, protokóá páukania obiegu solarnego instalacji, protokóá
regulacji instalacji solarnej oraz instrukcjĊ obsáugi instalacji.
B. zatwierdzony projekt instalacji, kosztorys wykonanych robót instalacyjnych, protokóá
páukania obiegu solarnego instalacji oraz instrukcjĊ obsáugi instalacji.
C. harmonogram wykonanych prac montaĪowych, protokóá pierwszego uruchomienia instalacji
solarnej, protokóá regulacji instalacji solarnej oraz kosztorys wykonanych robót
instalacyjnych.
D. zatwierdzony projekt instalacji, kosztorys wykonanych robót instalacyjnych, harmonogram
wykonanych prac montaĪowych oraz protokóá pierwszego uruchomienia instalacji solarnej.
3.3.

przewidywaü zagroĪenia wystĊpujące podczas montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

przewidywaü zagroĪenia dla Īycia i zdrowia pracownika wystĊpujące podczas montaĪu
urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej powstające w wyniku
pracy na wysokoĞci,

•

przewidywaü zagroĪenia dla Īycia i zdrowia pracownika wystĊpujące podczas montaĪu
urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej powstające podczas
wykonywania wykopów,

•

przewidywaü zagroĪenia wystĊpujące podczas niewáaĞciwego uĪywania elektronarzĊdzi,
urządzeĔ pod ciĞnieniem oraz palników gazowych a takĪe pracy w bezpoĞrednim sąsiedztwie
urządzeĔ znajdujących siĊ pod napiĊciem,

•

przewidywaü zagroĪenia wystĊpujące podczas montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej w warunkach szkodliwych, uciąĪliwych
i niebezpiecznych dla zdrowia pracownika a takĪe podczas niedogodnych warunków
atmosferycznych.

Przykáadowe zadanie 17.
Pracownik wykonujący prace monterskie przy konstrukcjach stalowych przecinarką tarczową jest
naraĪony na zranienie skóry twarzy i rąk
A.
B.
C.
D.

trocinami i wiórami.
odpryskami z cegáy.
Ğcinkami plastiku.
opiákami metalu.
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3.4.

stosowaü odzieĪ roboczą i Ğrodki ochrony indywidualnej podczas montaĪu urządzeĔ
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

stosowaü odzieĪ roboczą do robót spawalniczych, dekarskich oraz z zakresu prac
montaĪowych urządzeĔ i instalacji sanitarnych,

•

dobieraü Ğrodki ochrony koĔczyn dolnych i górnych, gáowy, oczu i twarzy, sáuchu, ukáadu
oddechowego w odniesieniu do poszczególnych rodzajów prac montaĪowych urządzeĔ
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.

Przykáadowe zadanie 18.
Które z wymienionych okularów powinna zastosowaü do ochrony oczu przed olĞnieniem osoba
wykonująca prace dekarskie przy montaĪu kolektorów w sáoneczny dzieĔ, na dachu pokrytym
blachą?
A.
B.
C.
D.
3.5.

Okulary ochronne chroniące przed opiákami metalu.
Okulary ochronne chroniące przed podczerwienią IR.
Okulary ochronne chroniące przed odáamkami plastiku.
Okulary ochronne chroniące przed promieniowaniem UV.
stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas montaĪu
urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,

czyli:
•

stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w przypadku poraĪenia
prądem elektrycznym, zaczadzenia lub oparzenia rąk, nóg oraz twarzy,

•

stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w przypadku urazów gáowy,
klatki piersiowej, przy zaáamaniach, zwichniĊciach lub skrĊceniach koĔczyn dolnych
i górnych.

Przykáadowe zadanie 19.
W czasie udzielania pomocy przedlekarskiej nieprzytomnemu poszkodowanemu, którego poraziá
prąd elektryczny, naleĪy:
A. odciągnąü poraĪonego od Ĩródáa napiĊcia, przystąpiü do sztucznego oddychania, opatrzyü
w przypadku oparzenia skóry, wezwaü pogotowie.
B. wezwaü pogotowie, wyáączyü napiĊcie wáaĞciwego obwodu elektrycznego, opatrzyü
w przypadku oparzenia skóry.
C. wyáączyü napiĊcie wáaĞciwego obwodu elektrycznego, odciągnąü poraĪonego w bezpieczne
miejsce, udzieliü pierwszej pomocy, wezwaü pogotowie.
D. odciągnąü poraĪonego od Ĩródáa napiĊcia, wezwaü pogotowie, do momentu przyjazdu karetki
udzieliü stosownie do sytuacji pierwszej pomocy.
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2. Wymagania egzaminacyjne z przykáadami zadaĔ do czĊĞci II
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel,
wykresów, a w szczególnoĞci:
1.1.

rozróĪniaü podstawowe pojĊcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz
prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej,

czyli:
• rozróĪniaü pojĊcia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, podaĪ,
bezrobocie, inflacja,
• rozróĪniaü pojĊcia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o pracĊ, urlop, wynagrodzenie
za pracĊ,
• rozróĪniaü pojĊcia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek VAT,
akcyza, PIT,
• rozróĪniaü pojĊcia z obszaru podejmowania i prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, np.:
REGON, numer identyfikacji podatkowej-NIP, rachunek bankowy.
Przykáadowe zadanie 1.
Poprzez okreĞlenie páacy brutto naleĪy rozumieü kwotĊ wynagrodzenia pracownika
A.
B.
C.
D.
1.2.

bez podatku dochodowego.
okreĞloną w umowie o pracĊ.
obliczoną do wypáaty.
pomniejszoną o skáadki ZUS.
rozróĪniaü dokumenty związane z zatrudnieniem
i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej,

oraz

podejmowaniem

czyli:
• rozróĪniaü dokumenty związane z zatrudnieniem, np.: umowa o pracĊ, Kodeks pracy,
deklaracja ZUS,
• rozróĪniaü dokumenty związane z dziaáalnoĞcią gospodarczą, np.: polecenie przelewu,
faktura, deklaracja podatkowa.
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Przykáadowe zadanie 2.
Jak nazywa siĊ przedstawiony na
rysunku dokument regulujący
rozliczenie bezgotówkowe?
A.
B.
C.
D.

1.3.

Czek potwierdzony.
Polecenie przelewu.
Faktura VAT.
Weksel prosty.

identyfikowaü i analizowaü informacje dotyczące wymagaĔ i uprawnieĔ pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta,

czyli:
• identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia pracownika okreĞlone w Kodeksie
pracy, umowie o pracĊ, np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie za pracĊ,
• identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia pracodawcy okreĞlone w Kodeksie
pracy, umowie o pracĊ, wzglĊdem ZUS, urzĊdu skarbowego, np.: terminowe wypáacanie
wynagrodzeĔ, odprowadzanie skáadek ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego,
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
• identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie Ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziaáaniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy, zasady
pobierania zasiáku, oferty pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych absolwentów,
• identyfikowaü i analizowaü obowiązki i uprawnienia klienta podane w umowach kupnasprzedaĪy, z tytuáu gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i usáug.
Przykáadowe zadanie 3.
Na podstawie której z wymienionych poniĪej umów, przysáuguje pracownikowi prawo do urlopu
wypoczynkowego?
A.
B.
C.
D.

Umowy – zlecenia.
Umowy o dzieáo.
Umowy o pracĊ.
Umowy agencyjnej.
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2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.

analizowaü informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej,

czyli:
• analizowaü oferty urzĊdów pracy, placówek doskonalących w zawodzie oraz oferty kursów
zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do potrzeb rynku
pracy,
• analizowaü oferty zakáadów pracy, urzĊdów pracy, biur poĞrednictwa dotyczące
poszukiwania pracownika i zatrudnienia, przedstawione w formie ogáoszeĔ prasowych,
internetowych, tablic ogáoszeĔ,
• analizowaü informacje związane z podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci
gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spóáek handlowych, danych z urzĊdu pracy na temat
lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na usáugi i towary.
Przykáadowe zadanie 4.
W lokalnej prasie ukazaáo siĊ ogáoszenie nastĊpującej treĞci:

Wymagania stawiane przez firmĊ speánia osoba, która ukoĔczyáa
A.
B.
C.
D.

technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.B.
technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna jĊzyk niemiecki.
technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowaáa jako magazynier.
technikum mechaniczne, obsáuguje komputer i zna jĊzyk niemiecki.
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2.2.

sporządzaü dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej,

czyli:
• sporządzaü dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list intencyjny,
list motywacyjny, curriculum vitae,
• sporządziü dokumenty niezbĊdne przy uruchamianiu indywidualnej dziaáalnoĞci
gospodarczej, np.: wniosek o zarejestrowanie firmy, zgáoszenie do urzĊdu statystycznego
o nadanie numeru REGON i urzĊdu skarbowego o przyznanie numeru identyfikacji
podatkowej-NIP,
• sporządziü dokumenty związane z wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej, np.: zgáoszenie
do ZUS, polecenie przelewu, fakturĊ, ksiĊgĊ przychodów i rozchodów.
Przykáadowe zadanie 5.
Na jaką kwotĊ w zá hotel wystawi fakturĊ firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej
pracowników podczas sáuĪbowego wyjazdu?

A.
B.
C.
D.

108 zá
116 zá
208 zá
216 zá

2.3. rozróĪniaü skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
czyli:
• rozróĪniaü skutki zawarcia umowy o pracĊ, umowy zlecenia, umowy o dzieáo, np.: opáaty
skáadek na ubezpieczenie spoáeczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysokoĞü podatku,
• rozróĪniaü skutki rozwiązania umowy o pracĊ z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez
wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy,
• rozróĪniaü skutki zawarcia i rozwiązania umowy o pracĊ dla pracodawcy, np.: wystawienie
Ğwiadectwa pracy, odprowadzanie skáadek pracowniczych, páacenie podatków, ustalenie
wymiaru urlopów, wypáacanie zaliczek.
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Przykáadowe zadanie 6.
Jaka kwota wynagrodzenia brutto w zá zostaáa naliczona pracownikowi za miesiąc pracy,
zatrudnionemu w HURTOWNI „AS” S.A. na podstawie umowy o pracĊ?
A. 2 400 zá
B. 1 600 zá
C. 1 200 zá
D. 240 zá

Odpowiedzi do przykáadowych zadaĔ
CzĊĞü I
Zadanie 1
Zadanie 6
Zadanie 11
Zadanie 16

CzĊĞü II
Zadanie 1 B

$
'
$
A

Zadanie 2 & Zadanie 3
Zadanie 7
& Zadanie 8
Zadanie 12
C Zadanie 13
Zadanie 17: 'Zadanie 18

Zadanie 2 B

Zadanie 3 C

C
%
%
'

Zadanie 4
Zadanie 9
Zadanie 14
Zadanie 19

Zadanie 4 D
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III. ETAP PRAKTYCZNY
1. Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania
Etap praktyczny egzaminu obejmuje
wynikającego z zadania o treĞci ogólnej:

wykonanie

okreĞlonego

zadania

egzaminacyjnego

Opracowanie projektu realizacji prac związanych z wykonaniem montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej w okreĞlonych warunkach organizacyjnych
i technicznych na podstawie dokumentacji.
Absolwent powinien umieü:
1. Analizowaü dokumentacjĊ techniczną i eksploatacyjną urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej.
2. Analizowaü instrukcje, normy i warunki techniczne związane z wykonaniem montaĪu urządzeĔ
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej oraz odbiorem okreĞlonego etapu
prac.
3. Sporządzaü przedmiary robót montaĪowych urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach
energetyki odnawialnej.
4. Dobieraü odzieĪ ochronną i Ğrodki ochrony indywidualnej, zespoáy robocze, maszyny, sprzĊt
i narzĊdzia, sprzĊt kontrolno-pomiarowy, materiaáy i elementy urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej.
5. Opracowywaü projekty montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki
odnawialnej, obejmujące wykonanie niezbĊdnych obliczeĔ, rysunków i sporządzenie kosztorysu.
6. Opracowywaü harmonogramy robót przy montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej, z uwzglĊdnieniem warunków technicznych wykonania
i odbioru robót.

2. Komentarz do standardu wymagaĔ egzaminacyjnych
Zadania egzaminacyjne bĊdą opracowane na podstawie zadania o treĞci ogólnej
sformuáowanego w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu. TreĞü ogólna umoĪliwia
przygotowanie wielu zadaĔ egzaminacyjnych, dotyczących prac związanych z realizacją systemów
energetyki odnawialnej wyposaĪonych w kolektory sáoneczne, pompy ciepáa oraz kotáy na biomasĊ.
Rozwiązanie zadania bĊdzie obejmowaü opracowanie projektu realizacji prac związanych
z wykonaniem montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,
w okreĞlonych warunkach organizacyjnych i technicznych, na podstawie dokumentacji.
Warunki techniczno-organizacyjne wykonania prac objĊtych projektem mogą byü
przedstawione w formie:
− opisu zaáoĪeĔ do projektu oraz danych technicznych,
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− opisu okreĞlonego zakresu prac,
− okreĞlonej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej (zaáączników) zawierającej np.: rysunki,
tabele, nomogramy, dane techniczne materiaáów, cenniki itp.
Projekt realizacji prac powinien zawieraü w swej strukturze:
1. Tytuá pracy egzaminacyjnej.
2. ZaáoĪenia (dane) do projektu realizacji prac, które odnaleĨü naleĪy w treĞci zadania
i dokumentacji technicznej oraz eksploatacyjnej (zaáączniki, które stanowią uzupeánienie treĞci
zadania).
3. Warunki techniczne związane z wykonaniem montaĪu okreĞlonych urządzeĔ i fragmentów
instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej w zaleĪnoĞci od ich wáaĞciwoĞci,
norm i technologii wykonania oraz odbiorem okreĞlonego etapu prac.
4. Przedmiary robót montaĪowych okreĞlonych urządzeĔ i fragmentów instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej.
5. Skáad zespoáów roboczych koniecznych do realizacji okreĞlonych zadaĔ wykonawczych wraz
z wykazem odzieĪy roboczej oraz Ğrodków ochrony indywidualnej.
6. Wykaz maszyn, sprzĊtu i narzĊdzi oraz sprzĊtu kontrolno-pomiarowego umoĪliwiającego
realizacjĊ fragmentu systemu energetyki odnawialnej.
7. Wykaz niezbĊdnych materiaáów podstawowych i pomocniczych oraz elementów urządzeĔ
i instalacji niezbĊdnych do wykonania fragmentu systemu energetyki odnawialnej.
8. Projekty montaĪu okreĞlonych urządzeĔ i fragmentów instalacji stosowanych w systemach
energetyki odnawialnej, obejmujące wykonanie niezbĊdnych obliczeĔ i rysunków.
9. Kosztorys robót, obliczenia kosztów materiaáów oraz pracy maszyn, urządzeĔ i sprzĊtu podczas
realizacji okreĞlonego fragmentu systemu energetyki odnawialnej.
10. Harmonogramy robót przy montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki
odnawialnej, z uwzglĊdnieniem warunków technicznych wykonania i odbioru robót.
Struktura projektu realizacji prac, w zaleĪnoĞci od jego zakresu oraz zaáoĪeĔ (danych)
okreĞlonych w zadaniu moĪe byü róĪna od przedstawionej powyĪej, co do liczby elementów
struktury i ich nazw, z zachowaniem algorytmu rozwiązania zadania.
Projekt realizacji prac lub jego elementy mogą byü opracowane z wykorzystaniem komputera
i oprogramowania wskazanego w standardzie wymagaĔ egzaminacyjnych.
Komputer z wáaĞciwym oprogramowaniem bĊdzie dostĊpny na stanowisku egzaminacyjnym.
Kryteria oceniania projektu realizacji prac bĊdą uwzglĊdniaü:
− PoprawnoĞü sformuáowania tytuáu,
− kompletnoĞü zaáoĪeĔ do projektu w odniesieniu do treĞci zadania egzaminacyjnego,
− poprawnoĞü skáadu zespoáów roboczych, wykazu odzieĪy roboczej oraz Ğrodków ochrony
indywidualnej w odniesieniu do realizacji zadaĔ wykonawczych zespoáów roboczych,
− poprawnoĞü doboru materiaáów, maszyn, urządzeĔ i sprzĊtu w odniesieniu do zakresu realizacji
okreĞlonych prac i warunków techniczno-organizacyjnych przebiegu tych prac,
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− poprawnoĞü doboru warunków wykonania okreĞlonych obiektów systemu energetyki
odnawialnej, w zaleĪnoĞci od ich wáaĞciwoĞci i technologii wykonania,
− poprawnoĞü wykonania rysunków wykonawczych i obliczeĔ w odniesieniu do dokumentacji
technicznej,
− poprawnoĞü opracowania kosztorysu i obliczeĔ kosztów materiaáów, pracy maszyn, urządzeĔ
i sprzĊtu w odniesieniu do rodzaju i zakresu wykonywanych prac,
− poprawnoĞü sporządzenia harmonogramu prac obejmującego roboty instalacyjne lub pracĊ
sprzĊtu w odniesieniu do warunków technicznych oraz organizacyjnych wykonania.
oraz
− przejrzystoĞü struktury projektu,
− logikĊ ukáadu przedstawionych treĞci,
− poprawnoĞü technologiczną i merytoryczną, wáaĞciwą dla zawodu.

3. Przykáad zadania praktycznego
Na dachu wolnostojącego domu jednorodzinnego naleĪy zamontowaü kolektory sáoneczne do
caáorocznego podgrzewania wody uĪytkowej. Formularz specyfikacji klienta (Zaáącznik 1.) zawiera
komplet informacji, koniecznych do doboru oraz montaĪu kolektorów sáonecznych, takich jak:
usytuowanie obiektu budowlanego, wáaĞciwoĞci dachu, na którym mają byü zamontowane kolektory,
wielkoĞü zapotrzebowania na ciepáą wodĊ uĪytkową, zastany system grzewczy, Īyczenia klienta.
Opracuj projekt realizacji prac związanych z dobraniem wymaganej powierzchni i iloĞci
kolektorów sáonecznych oraz ich montaĪem na dachu przedstawionym na Rysunku 1.

Rysunek 1. Widok dachu oraz przekrój poprzeczny wolnostojącego domu jednorodzinnego
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Projekt realizacji prac powinien zawieraü:
1. Tytuá pracy egzaminacyjnej zgodny z treĞcią zadania.
2. ZaáoĪenia do projektu w odniesieniu do treĞci zadania i zaáączonej dokumentacji.
3. Parametry techniczne kolektorów sáonecznych wraz z wymaganymi obliczeniami w celu
ustalenia ich liczby oraz caákowitej powierzchni zewnĊtrznej i absorbującej.
4. Rysunki przedstawiające usytuowanie kolektorów na dachu.
5. Koszty zakupu kolektorów i wszystkich materiaáów potrzebnych do jego zamontowania (przy
czym na zakup materiaáów montaĪowych naleĪy doliczyü 2% kosztów zakupu materiaáów
podstawowych).
6. Skáad zespoáu roboczego (liczba uczestników zespoáu z podaniem ich kwalifikacji).
7. Wykaz narzĊdzi i sprzĊtu oraz Ğrodków ochrony indywidualnej, niezbĊdnych do wykonania
montaĪu.
8. Harmonogram robót przy montaĪu kolektorów na dachu budynku.
Do wykonania zadania wykorzystaj:
Zaáącznik 1. Formularz specyfikacji klienta
Zaáącznik 2. ĝrednioroczna iloĞü promieniowania na powierzchniĊ horyzontalną [kWh/m²a]
(Ğrednioroczna iloĞü promieniowania globalnego na terenie Polski w okresie od
1951 do 1970 r.)
Zaáącznik 3. Tabela okreĞlająca wspóáczynnik korelacji fβ,γ uwzglĊdniający inklinacjĊ β
i orientacjĊ γ pola kolektora
Zaáącznik 4. Nomogram do okreĞlenia wspóáczynnika sprawnoĞci instalacji ȘAnl w zaleĪnoĞci od
wymiernego wspóáczynnika sprawnoĞci kolektora Ș0,05 i solarnego stopnia pokrycia
SF
Zaáącznik 5. Nomogram do ustalenia skorygowanej caákowitej powierzchni absorbera Aerf
Zaáącznik 6. Dane techniczne oraz cennik kolektorów HELIOSTAR
Zaáącznik 7. Dane techniczne oraz cennik konstrukcji noĞnej kolektorów
Dane do obliczeĔ:
− Ğrednioroczne zapotrzebowanie na energiĊ do podgrzania wody uĪytkowej Q=2880 kWh/a,
− wymierny wspóáczynnik sprawnoĞci kolektora páaskiego Ș0,05=0,620,
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
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Zaáącznik 1.
Formularz specyfikacji klienta
Formularz specyfikacji klienta
Adres
Klient
Nazwisko
Ulica
Kod pocztowy/miejscowoĞü
Telefon
Fax

Obiekt (w przypadku zmiany)
Nazwisko
..................................................
Ulica
.....................................
Kod pocztowy/miejscowoĞü ......................................
Telefon
..................................................
Fax
..................................................

Jan Kowalski
Sáoneczna 12
53-030 Wrocáaw
071 / 12 23 45
071 / 12 23 46

Zapotrzebowanie na wodĊ uĪytkową
Liczba domowników:
2+1 osób
o
niskie zapotrzebowanie:
30 l / (osób d)
o
Ğrednie zapotrzebowanie
50 l / (osób d)
o
wysokie zapotrzebowanie
80 l / (osób d)
o
wymagane podáączenie zmywarki do naczyĔ
o
wymagane podáączenie pralki
o
Pozostaáe zapotrzebowanie na wodĊ uĪytkową:
............. 20 l / d ........
Dach

ĝredniodzienne zapotrzebowanie na wodĊ uĪytkową
170 l/d
VBW=
Wymagana cyrkulacja ?

o tak

o nie

Czas pracy:

tB =

……… h/d

Caákowita dáugoĞü przewodu

LZ =

……… m

- pokrycie dachówką ceramiczną w brązowym kolorze
UĪyteczna szerokoĞü dachu

a

=

8,5 m

UĪyteczna wysokoĞü dachu

b

=

4,5 m

WysokoĞü instalacji

h

=

Czy potrzebny dĨwig ?

o tak

4 m
o nie

Pochylenie dachu

β=

_45__ °

Orientacja powierzchni dachu

γ=

_45__ °

Zacienienie ?

o tak

o nie

Kiedy ? Co ? ...........................................................................
................................................................................................
Przyáączenie do istniejącego systemu
o
Podgrzewanie wody uĪytkowej przez c.o. bez
zasobnika
o

Instalacja c.o./moc kotáa w [KW]:

Podgrzewanie wody uĪytkowej przez c.o. z
zasobnikiem

o

Podgrzewanie wody uĪytkowej przez c.o. gazowe
przepáywowe

o

Lokalne podgrzewanie wody uĪytkowej przez
urządzenia elektryczne

o

Olejowe

o

Elektryczne

o

Gazowe

o

Pozostaáe

Moc: .... 26.... [KW]
UĪywane jako dodatkowe ogrzewanie?

Przewody rurowe
Pojedyncza dáugoĞü przewodów rurowych pomiĊdzy
kolektorami a zasobnikiem solarnym LR =
10 m

o tak

o nie

ĩyczenia klienta

Czy wyáączyü caákowicie kocioá grzewczy latem?
o tak
o nie

Kolektory montowane w dachu ?

o tak

Kolektory montowane na dachu ?

o tak

Preferowany typ kolektora ?
Kolektor páaski
Páaski kolektor próĪniowy
Rurowy kolektor próĪniowy

Adnotacje

-PoĪądany solarny stopieĔ pokrycia: SF= 55 %
-Podáączenie kolektorów równolegáe
-NajlĪejsza z moĪliwych konstrukcja kolektora
-StelaĪ w kolorze dachówki
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Zaáącznik 2.
ĝrednioroczna iloĞü promieniowania na powierzchniĊ horyzontalną [kWh/m²a] (Ğrednioroczna
iloĞü promieniowania globalnego na terenie Polski w okresie od 1951 do 1970 r.)
Tabela 1
MiejscowoĞü

E (kWh/m²a)

MiejscowoĞü

E
(kWh/m²a)

MiejscowoĞü

E (kWh/m²a)

Biaáa Podlaska

1127

Koáobrzeg

1071

Resko

1094

BiaáowieĪa

1104

Koszalin

1069

Rzeszów

1080

Biaáystok

1070

Kraków

1092

Sandomierz

1137

Bielawa

1040

Legnica

1099

Siedlce

1108

Bydgoszcz

1080

Leszno

1078

Skierniewice

1141

Cheám

1091

LĊbork

1062

Skroniów

1140

Chojnice

1037

Lublin

1107

Sáubice

1077

Cieszyn

1032

àódĨ

1077

Suwaáki

1065

CzĊstochowa

1073

Miastko

1040

Szczecin-Dąbie

1028

Elbląg

1083

Mikoáajki

1048

Szczecinek

1034

GdaĔsk-Wrzeszcz

1081

Máawa

1063

Szprotawa

1100

Gáogów

1097

Olsztyn

1055

Tarnów

1102

Gorzów Wlkp.

1072

Opole

1036

ToruĔ

1076

Grodków

1048

OstroáĊka

1063

Ustka

1069

Jelenia Góra

1040

PoznaĔ

1044

Warszawa-OkĊcie

1081

Kalisz

1078

Prabuty

1081

WieluĔ

1082

Katowice

1050

PrzemyĞl

1085

Wáodawa

1118

KĊtrzyn

1070

Puáawy

1091

Wrocáaw-Lotnisko

1089

Kielce

1130

Rabka

1107

ZamoĞü

1089

Káodzko

1047

Racibórz

1020

Zgorzelec

1088

Koáo

1078

Radom

1099

Zielona Góra

1091
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Zaáącznik 3.
Tabela okreĞlająca wspóáczynnik korelacji fβ,γ uwzglĊdniający inklinacjĊ β
i orientacjĊ γ pola kolektora
Tabela 2
Inklinacja:
Orientacja:
Poáudnie
γ = 0°
SSW/SSO
γ = 22.5°
SW/SO
γ = 45°
WSW/OSO
γ = 67.5°
W/O
γ = 90°

β = 0°

β = 30°

β = 45°

β = 60°

β = 90°

1

1.16

1.14

1.08

0.82

1

1.14

1.14

1.09

0.84

1

1.10

1.09

1.05

0.85

1

1.04

1.03

0.99

0.82

1

0.90

0.96

0.93

0.78

Zaáącznik 4.
Nomogram do okreĞlenia wspóáczynnika sprawnoĞci instalacji ȘAnl w zaleĪnoĞci od wymiernego
wspóáczynnika sprawnoĞci kolektora Ș0,05 i solarnego stopnia pokrycia SF
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Zaáącznik 5.
Nomogram do ustalenia skorygowanej caákowitej powierzchni absorbera Aerf
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Zaáącznik 6.
Dane techniczne oraz cennik kolektorów HELIOSTAR
Typ kolektora
Lp.
Dane techniczne
1.

wys. x szer. x dá.

2.

MontaĪowy wymiar
zewnĊtrzny

3.

Powierzchnia
kolektora

4.

Powierzchnia
absorbera

5.

Waga kolektora

6.

Konstrukcja kolektora

7.

Pokrywa
transparentna

8.

PojemnoĞü cieczy

9.

Izolacja

10.

Absorber

11.

12.

HELIOSTAR
200

HELIOSTAR
202

Max. ciĞnienie

14.

Przepáyw cieczy
solarnej przez kolektor

15.

Uzysk energetyczny1)

16.

Cena netto [PLN]2)

HELIOSTAR
380

HELIOSTAR
400V

75 x 1008 x 2008 mm

75 x 2008 x 1008 mm

75 x 1008 x 2008 mm

1040 x 2040 mm

2040 x 1040 mm

1040 x 2040 mm

2,03 m2
1,76 m2

1,77 m2

43 kg

45 kg

1,73 m2
46 kg

48 kg

1,5 l

1,3 l

Blacha aluminiowa AlMg
Hartowane szkáo solarne gr.4 mm
1,2 l

1,3 l

1,6 l

PróĪnia
100 Pa

Weána mineralna
Pokryty wysoko selektywną warstwą
tlenku aluminium i czarnym niklem

wymierny wspóáczyn.
sprawnoĞci kolektora
Ș0,05
Temperatura przy
nasáonecznieniu
1000W/m2 i temp.
otoczenia 25 oC

13.

HELIOSTAR
320

0,620

0,655

178 oC

219 oC

600 kPa
15 - 25 l/h
przez caáy
system

30 - 100 l/h przez kolektor
800 - 1200
kWh/rok

700 - 930 kWh/rok
1016

1120

1)

1228

1232

1840

Energetyczny uzysk kolektora jest zaleĪny od jego orientacji wzglĊdem stron Ğwiata, kąta
nachylenia, mikroklimatu.
2)
Ceny w [PLN] bez podatku VAT +23%
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Zaáącznik 7.
Dane techniczne oraz cennik konstrukcji noĞnej kolektorów

Ceny w [PLN] bez podatku VAT +23%
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4. Komentarz do rozwiązania zadania wraz z kryteriami oceniania
Rozwiązanie zadania obejmuje opracowanie projektu realizacji prac związanych
z dobraniem powierzchni i liczby kolektorów oraz ich montaĪem na dachu przedstawionym na
Rysunku 1. Projekt realizacji prac powinien mieü okreĞloną strukturĊ. Elementy struktury i ich
nazwy odnaleĨü moĪna w treĞci zdania po sformuáowaniu „Projekt realizacji prac powinien
zawieraü:”
Są one nastĊpujące:
1. Tytuá pracy egzaminacyjnej zgodny z treĞcią zadania.
2. ZaáoĪenia do projektu w odniesieniu do treĞci zadania i zaáączonej dokumentacji.
3. Parametry techniczne kolektorów sáonecznych wraz z wymaganymi obliczeniami w celu
ustalenia ich liczby oraz caákowitej powierzchni zewnĊtrznej i absorbującej.
4. Rysunki przedstawiające usytuowanie kolektorów na dachu (narysowanie kolektorów, na
Rysunku 1 okreĞlające umiejscowienie kolektorów).
5. Koszty zakupu kolektorów i wszystkich materiaáów potrzebnych do ich zamontowania (przy
czym na zakup materiaáów montaĪowych i áączników naleĪy doliczyü 2% kosztów zakupu
materiaáów podstawowych).
6. Skáad zespoáu roboczego (liczba uczestników zespoáu z podaniem ich kwalifikacji).
7. Wykaz narzĊdzi i sprzĊtu oraz Ğrodków ochrony indywidualnej, niezbĊdnych do wykonania
montaĪu.
8. Harmonogram robót przy montaĪu kolektorów na dachu budynku.
Elementy te powinny wystąpiü w projekcie realizacji prac, np. jako podtytuáy rozdziaáów.
ZawartoĞü merytoryczna projektu musi byü odpowiednia do informacji wynikających z treĞci
zadania. Opracowanie projektu realizacji prac powinno byü poprzedzone wnikliwą analizą treĞci
zadania, dokumentacji i danych stanowiących jego uzupeánienie. Wyniki tej analizy okreĞlone
zaáoĪeniami do projektu stanowią "dane" do rozwiązania tego zadania. ZaáoĪenia powinny wystąpiü
w strukturze opracowywanego projektu przed punktem 1., pod dowolną nazwą, np. ZaáoĪenia, Dane
do projektu, itp. Wskazują one na zawartoĞü projektu, decydując tym samym o wyniku rozwiązania
zadania. Projekt realizacji prac jest opracowaniem o okreĞlonym zakresie treĞci, wyraĪonym tytuáem:
np. " Projekt realizacji prac związanych z doborem i montaĪem kolektorów sáonecznych na dachu
budynku, przedstawionego na rysunku nr 1". Projekt realizacji prac jest opracowaniem o charakterze
twórczym w odniesieniu do formy i sposobu jego opracowania, natomiast zaáoĪenia - dane do
projektu są ĞciĞle okreĞlone i wynikają z treĞci zadania oraz dokumentacji zaáączonej do zadania
(zaáączników). Zatem treĞci merytoryczne projektu moĪna przedstawiü w sposób dowolny, np. tekstu
z elementami graficznymi (schematami, rysunkami, tabelami, itp.). Projekt powinien byü przejrzysty,
logicznie uporządkowany zarówno w swej strukturze, jak i sposobie i kolejnoĞci przedstawiania
poszczególnych jego elementów merytorycznych.
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Kryteria oceniania projektu realizacji prac bĊdą uwzglĊdniaü:
− poprawnoĞü sformuáowania tytuáu pracy,
− kompletnoĞü sformuáowanych zaáoĪeĔ projektu realizacji prac w odniesieniu do treĞci zadania
i zaáączonej dokumentacji,
− poprawnoĞü doboru kolektorów, z uwzglĊdnieniem wykonanych obliczeĔ, w odniesieniu
do danych przedstawionych w treĞci zadania oraz zaáączonej dokumentacji,
− poprawnoĞü wykonanych rysunków w odniesieniu do usytuowania kolektorów,
− poprawnoĞü obliczeĔ
i cen jednostkowych,

kosztów

materiaáów

w

odniesieniu

do

danych

technicznych

− poprawnoĞü doboru zespoáu roboczego, Ğrodków ochrony indywidualnej, sprzĊtu kontrolnopomiarowego i narzĊdzi, w odniesieniu do zaplanowanych czynnoĞci technologicznych,
− poprawnoĞü harmonogramów robót przy montaĪu kolektorów na dachu budynku, w tym
zaplanowaną kolejnoĞü czynnoĞci technologicznych montaĪu kolektorów dla zespoáu roboczego,
z uwzglĊdnieniem przyjĊtej technologii wykonania,
oraz
− przejrzystoĞü struktury projektu,
− logikĊ ukáadu elementów projektu,
− poprawnoĞü terminologiczną i merytoryczną, wáaĞciwą dla zawodu.
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IV. ZAàĄCZNIKI
1. Standard wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu
Zawód: technik urządzeĔ i systemów energetyki odnawialnej
symbol cyfrowy: 311[56]

Etap pisemny egzaminu obejmuje:
CzĊĞü I – zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci wáaĞciwych dla kwalifikacji
w zawodzie
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków,
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególnoĞci:
1.1.
rozróĪniaü odnawialne Ĩródáa energii uwzglĊdniając ich wáaĞciwoĞci oraz sposoby
pozyskiwania i magazynowania energii;
1.2.
rozróĪniaü systemy technologiczno-konstrukcyjne obiektów budowlanych;
1.3.
rozróĪniaü urządzenia oraz elementy instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej,
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej i gazowej;
1.4.
rozpoznawaü urządzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy,
uwzglĊdniając budowĊ i przeznaczenie;
1.5.
rozróĪniaü urządzenia i systemy energetyki odnawialnej na podstawie fotografii,
rysunków i schematów;
1.6.
posáugiwaü siĊ dokumentacją techniczną, projektową i kosztorysową oraz dokumentacją
budowy dotyczącą kolejnych faz montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach
energetyki odnawialnej.
2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.
sporządzaü kalkulacje kosztów montaĪu i eksploatacji urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej;
2.2.
wykonywaü obliczenia niezbĊdne podczas projektowania urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
2.3.
dobieraü materiaáy, narzĊdzia oraz sprzĊt niezbĊdny do wykonania okreĞlonego etapu
montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
2.4.
sporządzaü zapotrzebowania i rozliczenia materiaáów niezbĊdnych do montaĪu urządzeĔ
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
2.5.
stosowaü zasady eksploatacji i konserwacji urządzeĔ
i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej;
2.6.
sporządzaü przedmiary robót oraz kosztorysy dotyczące montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
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2.7.

dobieraü elementy skáadowe, podzespoáy oraz zabezpieczenia do urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej w zaleĪnoĞci od zadanych warunków
pracy;
2.8.
okreĞlaü warunki konserwacji i naprawy urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach
energetyki odnawialnej.
3. Bezpiecznie wykonywaü zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska, a w szczególnoĞci:
3.1.
stosowaü przepisy bezpieczeĔstwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz
ochrony Ğrodowiska obowiązujące podczas montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej;
3.2.
wskazywaü wymagania stawiane urządzeniom i instalacjom stosowanym w systemach
energetyki odnawialnej w zakresie zgodnoĞci z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru prac montaĪowych;
3.3.
przewidywaü zagroĪenia mogące wystąpiü podczas montaĪu urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
3.4.
stosowaü odzieĪ roboczą oraz Ğrodki ochrony indywidualnej podczas montaĪu urządzeĔ
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;
3.5.
stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas montaĪu
urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.

CzĊĞü II - zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci związanych z zatrudnieniem
i dziaáalnoĞcią gospodarczą
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji tabel,
wykresów, a w szczególnoĞci:
1.1.
rozróĪniaü podstawowe pojĊcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz
prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej;
1.2.
rozróĪniaü dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
dziaáalnoĞci gospodarczej;
1.3.
identyfikowaü i analizowaü informacje dotyczące wymagaĔ i uprawnieĔ pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta.
2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.
analizowaü informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
2.2.
sporządzaü dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
2.3.
rozróĪniaü skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
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Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego wynikającego
z zadania ogólnego o treĞci – opracowanie projektu realizacji prac związanych z wykonaniem
montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej w okreĞlonych
warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji.
Absolwent powinien umieü:
1. Analizowaü dokumentacjĊ techniczną i eksploatacyjną urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej.
2. Analizowaü instrukcje, normy i warunki techniczne związane z wykonaniem montaĪu
urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej oraz odbiorem
okreĞlonego etapu prac.
3. Sporządzaü przedmiary robót montaĪowych urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach
energetyki odnawialnej.
4. Dobieraü odzieĪ ochronną i Ğrodki ochrony indywidualnej, zespoáy robocze, maszyny, sprzĊt
i narzĊdzia, sprzĊt kontrolno-pomiarowy, materiaáy i elementy urządzeĔ i instalacji
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej.
5. Opracowywaü projekty montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki
odnawialnej, obejmujące wykonanie niezbĊdnych obliczeĔ, rysunków i sporządzenie
kosztorysu.
6. Opracowywaü harmonogramy robót przy montaĪu urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej, z uwzglĊdnieniem warunków technicznych wykonania
i odbioru robót.
NiezbĊdne wyposaĪenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:
Stanowisko komputerowe: komputer podáączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa.
Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji),
pakiet do wspomagania projektowania urządzeĔ i instalacji stosowanych w systemach energetyki
odnawialnej oraz do symulacji procesów technologicznych wytwarzania energii. Fragmenty
dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz eksploatacyjnej urządzeĔ i instalacji stosowanych
w systemach energetyki odnawialnej. Materiaáy i przybory rysunkowe. Apteczka.
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2. Przykáad karty odpowiedzi do etapu pisemnego
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