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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. Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie
W zawodzie technik pojazdów kolejowych wyodrębniono dwie kwalifikacje:

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

TKO.09

Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych

TKO.10

Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych

2.2. Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Technik pojazdów kolejowych w zakresie kwalifikacji
TKO.O9 Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów kolejowych powinien być przygotowany do
wykonywania zadań zawodowych:
a) naprawiania części, maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych,
b) montażu maszyn i urządzeń w pojazdach kolejowych,
c) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń pojazdów kolejowych.
TKO.10. Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
a) prowadzenia i obsługi pojazdów trakcyjnych,
b) wykonywania prac w charakterze rewidenta taboru kolejowego,
c) diagnostyki stanu technicznego taboru kolejowego.

2.3 Możliwości kształcenia w zawodzie
Kształcenie w zawodzie mechanik pojazdów kolejowych jest realizowane w branżowej szkole II stopnia na podbudowie szkoły
branżowej I stopnia lub w technikum.
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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.09 Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów
kolejowych
3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1. TKO.09.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1) wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy

Przykładowe zadanie 1.
W trakcie wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku mechanika pracownik
A. może stosować środki ochrony indywidualnej nieodpowiadające warunkom panującym na stanowisku pracy.
B. nie może oddalić się z miejsca zagrożenia, nawet jeśli powstrzymał się od wykonywania pracy, a zagrożenie życia
nadal istnieje.
C. może odmówić wykonywania pracy, jeśli jej warunki nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają zagrożenie dla
życia.
D. nie może odmówić wykonywania pracy, nawet jeśli warunki nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają zagrożenie
dla życia.
Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.1.2. TKO.09.2 Podstawy kolejnictwa
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.2. Podstawy kolejnictwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje strukturę i elementy składowe 4) rozróżnia kategorie przejazdów kolejowo-drogowych
infrastruktury kolejowej (drogi kolejowej, obiektów i
budynków kolejowych)
Przykładowe zadanie 2.
Który przejazd kolejowo-drogowy jest wyposażony tylko w samoczynną sygnalizację świetlną?
A.
B.
C.
D.

Przejazd kategorii A.
Przejazd kategorii B.
Przejazd kategorii C.
Przejazd kategorii D.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.2. Podstawy kolejnictwa
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) rozpoznaje właściwe normy i procedury oceny 3) rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej,
zgodności podczas realizacji zadań zawodowych
europejskiej i krajowej
Przykładowe zadanie 3.
Oznaczenie PN-EN jest stosowane dla normy
A.
B.
C.
D.

krajowej.
europejskiej.
międzynarodowej.
polsko-angielskiej.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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3.1.3 TKO.09.3 Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.3. Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) klasyfikuje podział pojazdów kolejowych
1) rozróżnia rodzaje pojazdów trakcyjnych
Przykładowe zadanie 4.

Na ilustracji jest przedstawiona lokomotywa
A.
B.
C.
D.

elektryczna manewrowa.
spalinowa manewrowa.
elektryczna liniowa.
spalinowa liniowa.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.3. Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4)
charakteryzuje
właściwości
materiałów 9) wymienia metody badań i właściwości materiałów (np. próba
stosowanych w budowie i utrzymaniu pojazdów rozciągania, pomiar twardości, wyznaczanie pracy łamania)
kolejowych
Przykładowe zadanie 5.
Próba rozciągania to zależność
A.
B.
C.
D.

obciążenia i odpowiadającego mu przyrostu wydłużenia próbki.
ciśnienia i odpowiadającego mu przyrostu wydłużenia próbki.
obciążenia i czasu rozciągania próbki.
obciążenia i długości próbki.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.3. Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4)
charakteryzuje
właściwości
materiałów 10) określa właściwości metali i ich stopów pod kątem ich
stosowanych w budowie i utrzymaniu pojazdów zastosowania w budowie pojazdów kolejowych
kolejowych
Przykładowe zadanie 6.
W filmie jest przedstawiona symulacja
A.
B.
C.
D.

skręcania absorbera.
zachowania się absorbera podczas zderzenia.
nieprawidłowego zachowania absorbera podczas zderzenia.
procesu produkcyjnego budowy absorbera do pojazdów szynowych.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.3. Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) opisuje techniki obróbki mechanicznej
2) wyjaśnia pojęcia związane z obróbką skrawaniem (geometria
ostrza skrawającego, powstawanie wióra, parametry skrawania)
Przykładowe zadanie 7.
Na której ilustracji zaznaczono wierzchołek ostrza noża tokarskiego?

A

B

C

D
Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.3. Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) opisuje techniki odlewnicze
3) identyfikuje wady odlewów (porowatość, pustki, zapiaszczenie)
Przykładowe zadanie 8.
Miejscowe skupisko licznych i drobnych oraz blisko siebie położonych pustek, często z zanieczyszczeniami jest nazywane
A.
B.
C.
D.

jamą skurczową.
zapiaszczeniem.
porowatością.
pęcherzami.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.3. Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
11) posługuje się podstawowymi przyrządami 5) stosuje zasady zapisu wymiarów tolerowanych, pasowania,
pomiarowymi
tolerancji kształtu i położenia powierzchni na rysunkach
technicznych maszynowych
Przykładowe zadanie 9.
Który wymiar został zapisany niepoprawnie?
A. 100+0,5
−0,5
B. 100 ± 0,5
C. 100+0,5
D. 100−0,5
+0,5
Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.3. Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
12) stosuje zasady podstaw mechaniki
5) opisuje budowę i rodzaje łożysk tocznych i ślizgowych
Przykładowe zadanie 10.
Łożyska toczne kulkowe składają się z pierścienia zewnętrznego, koszyka oraz
A.
B.
C.
D.

elementu tocznego i panewki.
elementu tocznego i sworznia.
pierścienia wewnętrznego i sworznia.
pierścienia wewnętrznego i elementu tocznego.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.3. Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
13) charakteryzuje układy i urządzenia pneumatyczne 4) rozróżnia elementy układów hamulca zespolonego i
stosowane w pojazdach kolejowych
dodatkowego
Przykładowe zadanie 11.
Hamulec dodatkowy typu bezpośredniego jest stosowany w
A.
B.
C.
D.

elektrycznych zespołach trakcyjnych.
wagonach pasażerskich.
wagonach towarowych.
lokomotywach.

Odpowiedź prawidłowa: D.

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.3. Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
17) posługuje się dokumentacją techniczno- 1) klasyfikuje rodzaje dokumentacji pojazdów kolejowych
ruchową (DTR), dokumentacją systemu utrzymania
(DSU), dokumentacją wynikającą z Umowy ogólnej
o użytkowaniu wagonów towarowych (AW/GCU),
dokumentacją
Europejskiego
Przewodnika
Utrzymania (VPI) oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru (WTWiO) pojazdów kolejowych
Przykładowe zadanie 12.
Opisy czynności przeglądowych i naprawczych, struktura cyklu przeglądowo-naprawczego i zestawienie parametrów
mierzonych w procesie przeglądu lub naprawy znajdują się w
A.
B.
C.
D.

warunkach technicznych wykonania i odbioru.
dokumentacji techniczno-ruchowej.
dokumentacji systemu utrzymania.
dokumentacji konstrukcyjnej.

Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.1.4 TKO.09.4 Naprawa wagonów kolejowych
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.4. Naprawa wagonów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) naprawia nadwozia wagonów towarowych
1) wymienia uszkodzone poszycie podłogi i ścian
Przykładowe zadanie 13.
Poszycie podłogi i ścian wagonu towarowego wymienia się jeśli
A.
B.
C.
D.

ubytek materiału przekracza 15% grubości wartości konstrukcyjnej wagonu.
widoczna jest korozja, pęknięcia lub utrata grubości materiału powyżej 25%.
widoczne są odkształcenia spowodowane urządzeniami załadunkowymi.
otwory odwadniające nie spełniają swojej funkcji.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.4. Naprawa wagonów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) naprawia urządzenia ogrzewania, wentylacji, 5) naprawia elementy przetwornic statycznych ogrzewania
klimatyzacji i układu elektrycznego wagonu składu pociągu
pasażerskiego
Przykładowe zadanie 14.
Działanie bezpiecznika wejściowego w przetwornicy należy sprawdzić, gdy
A.
B.
C.
D.

nie ma możliwości załączenia przetwornicy.
brak odpowiedniego napięcia wyjściowego.
przetwornica wyłącza się samoczynnie.
nie ma komunikacji CAN.

Odpowiedź prawidłowa: A.

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.4. Naprawa wagonów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) naprawia urządzenia ogrzewania, wentylacji, 7) sprawdza stan oświetlenia
klimatyzacji i układu elektrycznego wagonu
pasażerskiego
Przykładowe zadanie 15.
Pomiar rezystancji izolacji układu elektrycznego wagonu pasażerskiego jest wykonywany przy użyciu źródła prądu
A.
B.
C.
D.

stałego przy napięciu 500V po 1 min od chwili włączenia napięcia.
stałego przy napięciu 500kV po 1 min od chwili włączenia napięcia.
przemiennego przy napięciu 500V po 1 min od chwili włączenia napięcia.
przemiennego przy napięciu 500kV po 1 min od chwili włączenia napięcia.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.4. Naprawa wagonów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) naprawia urządzenia ogrzewania, wentylacji,
klimatyzacji i układu elektrycznego wagonu 11) sprawdza nagłośnienie wagonu
pasażerskiego
Przykładowe zadanie 16.
Podczas oceny działania nagłośnienia wagonu za prawidłowe należy uznać
A.
B.
C.
D.

występowanie zniekształceń dźwięku oraz przydźwięków, które utrudniają zrozumienie komunikatów.
brak możliwości płynnej regulacji głośności w przedziałach.
działanie tylko 50% głośników znajdujących się w wagonie.
wydobywanie się dźwięku z każdego głośnika.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.4. Naprawa wagonów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) sprawdza i naprawia drzwi wagonów pasażerskich
1) sprawdza i naprawia drzwi odskokowo-przesuwne
Przykładowe zadanie 17.
Naprawą częściowego samoczynnego otwarcia się drzwi bocznych odskokowo-przesuwnych wagonu pasażerskiego na
postoju nie może być
A.
B.
C.
D.

wymiana łącznika krańcowego „drzwi zamknięte/zablokowane”.
regulacja łącznika krańcowego awaryjnego odblokowywania.
wymiana cewki w klamce zamknięcia drzwi .
regulacja mechanizmu blokady drzwi.

Odpowiedź prawidłowa: C.

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.4. Naprawa wagonów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) sprawdza stan techniczny i naprawia 5) sprawdza stan techniczny mechanizmu otwierania okien i drzwi
wyposażenie przedziałów wagonu pasażerskiego
wewnętrznych wagonów
Przykładowe zadanie 18.
Okna wagonów są wymieniane, gdy
A.
B.
C.
D.

szyby pakietów okiennych są zarysowane.
szyby pakietów okiennych są zabrudzone.
rolety okienne są zablokowane.
rolety okienne są uszkodzone.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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3.1.5 TKO.09.5 Naprawa pojazdów trakcyjnych
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.5. Naprawa pojazdów trakcyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)
charakteryzuje
urządzenia
Automatyki 1) klasyfikuje urządzenia kontrolujące czujność maszynisty oraz
Bezpieczeństwa Pociągów (ABP) i urządzeń związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym
rejestracji pracy pojazdów trakcyjnych
urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem
Pociągów
Przykładowe zadanie 19.
Uruchomienie systemu Radio-Stop powoduje
A.
B.
C.
D.

zatrzymanie wszystkich pociągów znajdujących się w pobliżu na tej samej częstotliwości radiowej.
zatrzymanie wszystkich pociągów znajdujących się w pobliżu niezależnie od częstotliwości radiowej.
wyłączanie radiotelefonu i wdrażanie nagłego hamowania pociągu.
wyłączanie radiotelefonu w kabinie maszynisty.

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.5 Naprawa pojazdów trakcyjnych.
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1)
charakteryzuje
urządzenia
Automatyki 1) klasyfikuje urządzenia kontrolujące czujność maszynisty oraz
Bezpieczeństwa Pociągów (ABP) i urządzeń związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym
rejestracji pracy pojazdów trakcyjnych
urządzenia Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem
Pociągów
Przykładowe zadanie 20.
Przed wyjazdem pojazdu trakcyjnego z lokomotywowni, próbne sprawdzenie zadziałania systemu Radio-Stop jest
wykonywane
A.
B.
C.
D.

na zewnątrz pojazdu.
tylko w kabinie A pojazdu.
tylko w kabinie B pojazdu.
w obu kabinach maszynisty.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.5. Naprawa pojazdów trakcyjnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje urządzenia Automatyki
Bezpieczeństwa Pociągów (ABP) i urządzeń
rejestracji pracy pojazdów trakcyjnych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) opisuje działanie prędkościomierzy

Przykładowe zadanie 21.
Które dane zapisuje taśma RT9 szybkościomierza zainstalowanego w lokomotywie?
A.
B.
C.
D.

Działanie urządzeń czujności, czas jazdy i postoju oraz prędkość.
Test systemu Radio-Stop i Czuwaka Aktywnego.
Działanie przetwornicy i sprężarki.
Datę i miejsce lokalizacji pojazdu.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.5. Naprawa pojazdów trakcyjnych.
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje elementy nadwozia pojazdów
trakcyjnych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje elementy nadwozia pojazdów trakcyjnych (kabiny
maszynisty, przedziały maszynowe, urządzenia na dachu
lokomotywy)

Przykładowe zadanie 22.
Którą cyfrą, na pudle lokomotywy, oznaczana jest kabina „A” maszynisty?
A.
B.
C.
D.

1
2
3
4

Odpowiedź prawidłowa: A.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.5. Naprawa pojazdów trakcyjnych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) posługuje się dokumentacją eksploatacyjną 1) identyfikuje regulacje wewnętrzne dotyczące dokumentacji
pojazdu trakcyjnego
eksploatacyjnej pojazdu trakcyjnego
Przykładowe zadanie 23.
Na schemacie skrót PRG oznacza przekaźnik
A.
B.
C.
D.

różnicowy obwodu głównego.
różnicowy obwodu pomocniczego.
nadmiarowy silników trakcyjnych 1,3.
nadmiarowy silników trakcyjnych 2,4.

Prawidłowa odpowiedź: A.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.5. Naprawa pojazdów trakcyjnych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) posługuje się dokumentacją eksploatacyjną
pojazdu trakcyjnego
Przykładowe zadanie 24.
Skrót DTR oznacza
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozróżnia dokumenty eksploatacyjne pojazdu trakcyjnego

Dokumentację Techniczną Robót.
Dokumentację Techniczno – Ruchową.
Dokumentację Techniczną Radiotelefonu.
Dokumentację Technologii Radiołączności.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.5. Naprawa pojazdów trakcyjnych.
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) posługuje się dokumentacją eksploatacyjną
pojazdu trakcyjnego
Przykładowe zadanie 25.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) posługuje się dokumentacją systemu utrzymania pojazdów
trakcyjnych

Na podstawie fragmentu Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdu naprawę rewizyjną poziomu P4 wykonuje się co
A.
B.
C.
D.

15 000 km
200 000 km
600 000 km
3 000 000 km

Odpowiedź prawidłowa: C.
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3.1.6 TKO.09.6 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.6. 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
e) zadań zawodowych, świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 26.
Którą minimalną odległość od stojącego taboru należy zachować podczas przechodzenia przez tory?
A. 5 m
B. 10 m
C. 15 m
D. 20 m
Which one minimum distance, from standing rolling stock, have to be respected when tracks are walked?
A. 5 m
B. 10 m
C. 15 m
D. 20 m
Odpowiedź prawidłowa: B.

3.1.7 TKO.09.7 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.09.7. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem
6) określa skutki stresu
Przykładowe zadanie 27.
Skutkiem zdrowotnym długotrwałego stresu w pracy nie jest
A.
B.
C.
D.

owrzodzenie układu pokarmowego.
„wypalenie” zawodowe.
nadciśnienie tętnicze.
depresja.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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3.2.Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji TKO.09 Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów
kolejowych jest przeprowadzana według modelu „W” i trwa 180 minut.
Na przegląd została skierowana lokomotywa elektryczna z uszkodzonym silnikiem elektrycznym napędu sprężarki podnoszenia
pantografu. W lokomotywie do napędu sprężarki podnoszenia pantografu zastosowany jest silnik elektryczny trójfazowy klatkowy
o mocy 0,75 kW.
Na rysunku 1 przedstawiono budowę silnika elektrycznego z widocznymi zespołami oraz częściami.
Wykaz jak i opis wszystkich zespołów oraz części silnika przedstawionych na rysunku 1 zawarto w tabeli 1.

Rys. 1. Wykaz części silnika elektrycznego trójfazowego napędu kompresora pantografu lokomotywy
Tabela. 1. Wykaz części silnika elektrycznego trójfazowego
1
Pokrywa, strona A

19

Śruba pokrywy łożyska, strona B

2

Śruba pokrywy, strona A

20

Pokrywa wentylatora

3

Obudowa statora

21

Śruba pokrywy wentylatora

4

Zaczep transportowy

22

Śruby pokrywy skrzyni przyłączeniowej

5

Łapy silnika

23

Pokrywa skrzyni przyłączeniowej

6

Tabliczka znamionowa

24

Uszczelka skrzyni przyłączeniowej

7

Uszczelka wału

25

Śruby bloku przyłączeniowego

8

Łożysko kulkowe, strona A

26

Podstawa bloku zacisków

9

Pokrywa łożyska, strona A

27

Śruba mocująca blok zacisków

10

Wpust pryzmatyczny

28

Blok przyłączeniowy dla PTC

11

Wirnik

29

Zaślepka

19

12

Pokrywa łożyska, strona B

30

Dławik

13

Łożysko kulkowe, strona B

31

Obudowa skrzynki przyłączeniowej

14

Pokrywa, strona B (od wentylatora)

32

Uzwojenia

15

Śruba pokrywy, strona B

35

Pokrywa łożyska, strona A

16

Pokrywa łożyska, strona B

36

Śruba pokrywy łożyska, strona A

17

Wentylator

37

Uszczelka

18

Pierścień rozporowy

Używając narzędzi warsztatowych tj. zestawu kluczy płaskich oczkowych, kluczy nasadowych oraz zestawu wkrętaków,
dokonaj demontażu silnika na części i zespoły. Wykonanie demontażu silnika zgłoś egzaminatorowi. Następnie stosując zestaw
ściągaczy zdemontuj łożyska toczne z wału wirnika silnika elektrycznego strony A (wyjścia) oraz strony B napędu wentylatora.
Oceń stan techniczny łożysk i określ, które łożyska zostało zatarte. W tabeli 2 znakiem „x” zaznacz, z której strony silnika (A lub B)
jest zatarte łożysko toczne. Jeżeli łożysko nie jest zatarte wpisz „0”. W kolumnie „Uwagi” wpisz inne uszkodzenia łożysk, które
stwierdzisz po ich demontażu z silnika. Jeżeli nie stwierdzisz uszkodzeń, wpisz „brak”. Wypełnioną tabelę 2 zgłoś egzaminatorowi
przez podniesienie ręki.
Dysponując kompletem nowych łożysk silnika, zamocuj je na wale wirnika, a następnie dokonaj ponownego montażu silnika
elektrycznego. Po zmontowaniu silnika z części, zgłoś egzaminatorowi koniec pracy. Po uzyskaniu akceptacji egzaminatora
dokonaj sprawdzenia działania silnika elektrycznego. Na płycie montażowej z szynami TH wykonaj instalację elektryczną
podłączenia silnika indukcyjnego klatkowego 3-fazowego wykorzystując następujące elementy:
1. Wyłącznik nadmiarowo-prądowy B16 (1 szt.),
2. Wyłącznik silnikowy Q1 (1 szt.),
3. Nadprądowy wyłącznik instalacyjny F1 - B6 (1 szt.),
4. Lampka kontrolna (3 szt.).
Instalację elektryczną podłączenia silnika elektrycznego wykonaj w taki sposób aby napięcie na poszczególnych fazach
widoczne było po uruchomieniu wyłącznika silnika poprzez zaświecenie trzech lampek kontrolnych. Aparaty elektryczne zamontuj
na szynie TH35 0,5m, a zasilanie do układu sterowania doprowadź przewodem w gumie OWY 5×1,5mm² 400V zakończonym
wtyczką. Ponadto wykorzystaj przewody montażowe DY 1,5 mm2 oraz listwę zaciskową 12-torową.

Uwaga: Przez podniesienie ręki zgłoś zamiar wykonania podłączenia układu do źródła napięcia zasilającego i
przeprowadzenia próby. Po uzyskaniu zgody egzaminatora podłącz zasilanie i sprawdź poprawność działania układu.
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Schemat instalacji elektrycznej silnika indukcyjnego klatkowego przedstawia rysunek 2.
N

L1 L2 L3

PN

L1

F4
B6

3P+N+PE
B16
1

Q1

3

5

Q1
2

4

6

3 x L1

U

V

W

M
3~
Rys. 2. Schemat instalacji elektrycznej podłączenia silnika elektrycznego z sygnalizacją świetlną wraz ze sterowaniem
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie będą podlegać 6 rezultatów:
– demontaż silnika elektrycznego na zespoły i części.
– wypełniona karta uszkodzeń łożysk wirnika silnika elektrycznego.
– wymiana zużytego łożyska na nowe wirnika silnika elektrycznego.
– montaż i ponowne złożenie silnika elektrycznego.
– budowa instalacji elektrycznej z sygnalizacją świetlną silnika elektrycznego w celu sprawdzenia jego działania.
– działanie układu sterowania silnika z sygnalizacją świetlną.
oraz
– przebieg naprawy silnika i wykonania instalacji elektrycznej z sygnalizacją świetlną.
Tabela. 2. Wskazanie zatartego łożyska silnika elektrycznego wraz z uwagami.
Lp.

Strona silnika

1

A

2

B

Wskazanie zatartego łożyska
wpisać „X”

Uwagi
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Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
TKO.09.3. Utrzymanie i naprawa pojazdów kolejowych
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) opisuje elementy stosowane w układach elektrycznych i
elektronicznych (rezystor, kondensator, elementy indukcyjne,
półprzewodnikowe, układy mostkowe, transformator)
2) wyjaśnia strukturę układu sterowania i układu regulacji
automatycznej
2) stosuje podstawowe zasady elektrotechniki, elektroniki i
mechatroniki
3) identyfikuje strukturę i sposób działania układów regulacji
położenia, prędkości, ciśnienia, temperatury, poziomu
4) opisuje budowę i sposób działania podstawowych elementów
układów przekaźnikowo-stycznikowych, pneumatycznych i
hydraulicznych
1) klasyfikuje maszyny elektryczne stosowane w pojazdach
kolejowych
2) klasyfikuje aparaty i urządzenia elektryczne
3) i elektroniczne stosowane w pojazdach kolejowych
4) wyjaśnia budowę i sposób działania podstawowych elementów
3) identyfikuje elementy elektryczne i elektroniczne w
pojazdach kolejowych
układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów kolejowych
5) opisuje budowę i działanie obwodu głównego lokomotywy
6) opisuje budowę i działanie obwodów pomocniczych pojazdów
kolejowych (sterowanie, oświetlenie)
7) sprawdza działanie układów elektrycznych i elektronicznych
1) rozróżnia połączenia rozłączne i nierozłączne (śrubowe,
kształtowe, wtłaczane, spawanie, zgrzewanie, lutowanie,
10) opisuje rodzaje i zastosowanie połączeń mechanicznych
klejenie, nitowanie, połączenia termiczne) oraz ich
stosowanych w konstrukcji pojazdów kolejowych
zastosowanie w poszczególnych zespołach, podzespołach i
elementach pojazdów kolejowych
2) identyfikuje połączenia na rysunkach
1) klasyfikuje maszyny i urządzenia do naprawy pojazdów
kolejowych
2) opisuje elementy funkcjonalne maszyn i urządzeń do naprawy
pojazdów kolejowych
3) rozpoznaje części i mechanizmy maszyn i urządzeń do naprawy
pojazdów kolejowych (wały, osie, sprzęgła, hamulce)
4) klasyfikuje przekładnie (zębate, cierne, cięgnowe)
5) opisuje budowę i rodzaje łożysk tocznych i ślizgowych
6) dobiera łożysko toczne z katalogu łożysk na podstawie
oznaczeń
7) opisuje połączenia spajane: spawane, zgrzewane, lutowane,
12) stosuje zasady podstaw mechaniki
klejone, wciskowe, kształtowe, połączenia gwintowe
8) wyjaśnia pojęcie sztywności pracy sprężyny oraz opisuje
parametry sprężyn
9) wyjaśnia pojęcia statyki (siła, układ sił, wypadkowa układu sił,
jednostki siły, środkowy układ sił, płaski układ sił, przestrzenny
układ sił, warunki równowagi płaskiego i przestrzennego układu
sił)
10) opisuje pojęcia dotyczące wytrzymałości materiałów (siły
wewnętrzne, naprężenia, odkształcenia, Prawo Hooke'a,
warunki wytrzymałościowe, naprężenia dopuszczalne, moment
siły)
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TKO.09.5. Naprawa pojazdów trakcyjnych
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) sprawdza obudowę i zamocowanie maszyn elektrycznych
2) określa sposób demontażu i montażu silników trakcyjnych,
5) naprawia elementy maszyn elektrycznych stosowanych w
przetwornic i prądnic głównych
pojazdach trakcyjnych
3) naprawia elementy mechaniczne i podzespoły elektryczne
pojazdów trakcyjnych (np. silniki pomocnicze wycieraczki, silnik
sprężarki pantografu, silniki wentylatorów)

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TKO.09 Wykonywanie robót związanych z utrzymaniem i naprawą pojazdów
kolejowych mogą dotyczyć:






przeniesienie skrzynki przyłączeniowej silnika elektrycznego na stół montażowy z listwą zaciskową,
wymiana wentylatora silnika elektrycznego oraz podłączenie silnika zgodnie ze schematem instalacji elektrycznej,
modernizacja silnika elektrycznego na dodatkowy układ do regulacji temperatury,
wymiana wirnika silnika klatkowego trójfazowego wraz z próbą rozruchową,
pomiar zużycia wału silnika elektrycznego za pomocą przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych.
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3.3 Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych efektów kształcenia
i kryteriów weryfikacji
Kwalifikacja TKO.10 Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych
3.3.1 TKO.10.1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) 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 1.
Co oznacza przedstawiony na ilustracji znak bezpieczeństwa?
A.
B.
C.
D.

Miejsce zbiórki do ewakuacji.
Miejsce zbiórki po ewakuacji.
Kierunek drogi do miejsca opatrunkowego.
Kierunek drogi ewakuacyjnej schodami w dół.

Odpowiedź prawidłowa: D.

3.3.2 TKO.10.2 Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.2. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) wyjaśnia podstawowe pojęcia i zjawiska z zakresu 5) oblicza parametry związane z przepływem prądu
elektrotechniki
elektrycznego
Przykładowe zadanie 2.
Którą moc posiada silnik elektryczny M pracujący przy napięciu U = 3 kV, jeżeli rezystancja R każdego z dwóch zasilanych
odbiorników połączonych szeregowo w obwodzie elektrycznym, wynosi 150 Ω?
A.
B.
C.
D.

15 kW
30 kW
150 kW
300 kW

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.2. 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 3.
Która lokomotywa posiada oznaczenie serii SM42?
A.
B.
C.
D.

Parowa towarowa.
Spalinowa pasażerska.
Spalinowa manewrowa.
Elektryczna manewrowa.

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.2. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
3) określa zasady eksploatacji pojazdów szynowych
Przykładowe zadanie 4.

4) określa przeznaczenie eksploatacyjne pojazdów kolejowych

Lokomotywa przedstawiona na ilustracji jest przeznaczona do prowadzenia
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

prac pomiarowych.
prac manewrowych.
pociągów towarowych.
pociągów pasażerskich.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.2. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

6) charakteryzuje aparaty elektryczne i urządzenia 5) rozpoznaje elementy budowy odbieraka prądu
wysokiego i niskiego napięcia stosowane w pojazdach
szynowych
Przykładowe zadanie 5.

Wskazanym strzałką elementem odbieraka prądu jest
A.
B.
C.
D.

ślizg.
rama.
ślizgacz.
nakładka.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.2. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

9) charakteryzuje systemy i rodzaje hamulców w 8) oblicza masę hamującą pociągu
pojazdach szynowych
Przykładowe zadanie 6.
Wymagany procent masy hamującej równy jest 29%. Ile wynosi wymagana masa hamująca pociągu towarowego którego
brutto jest równe 1 900 ton?
A.
B.
C.
D.

511 ton
531 ton
551 ton
571 ton

Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.2. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
11) charakteryzuje infrastrukturę kolejową

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

6) interpretuje znaczenie wskaźników stosowanych w sieciach
trakcyjnych

Przykładowe zadanie 7.

Co oznacza wskaźnik przedstawiony na ilustracji?
A.
B.
C.
D.

Wjazd elektrycznych pojazdów trakcyjnych jest zabroniony na tor.
Elektryczny zespół trakcyjny może jechać tym torem pobierając prąd z sieci trakcyjnej.
Elektryczny pojazd trakcyjny powinien przejeżdżać tym torem bez pobierania prądu z sieci trakcyjnej.
Należy przygotować się do opuszczenia pantografów przed następnym wskaźnikiem i ograniczyć prędkość
do 60 km/h.

Odpowiedź prawidłowa: C.

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.2. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
12) wyjaśnia technikę prowadzenia ruchu kolejowego
1) definiuje podstawowe elementy linii kolejowych, torów
i posterunków eksploatacyjnych
Przykładowe zadanie 8.
Częścią linii kolejowej, znajdującą się pomiędzy dwoma kolejnymi stacjami węzłowymi jest
A.
B.
C.
D.

szlak.
bocznica.
odstęp.
odcinek.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.2. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

13) stosuje sygnalizację obowiązującą w transporcie 2) interpretuje wskazania sygnalizatorów kształtowych i świetlnych
kolejowym
Przykładowe zadanie 9.
Sygnał S 10a oznacza jazdę z prędkością nie większą niż
A.
B.
C.
D.

100 km/h przy tym i następnym semaforze.
100 km/h, a przy następnym semaforze „Stój”.
60 km/h, a potem z największą dozwoloną prędkością.
40 km/h, a potem z największą dozwoloną prędkością.

Odpowiedź prawidłowa: C.

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.2. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

18) charakteryzuje ochronę przeciwpożarową pojazdów 2) rozróżnia środki gaśnicze stosowane w pojazdach szynowych
szynowych i terenów kolejowych
Przykładowe zadanie 10.

Gaśnica przedstawiona na ilustracji nie jest przeznaczona do gaszenia pożarów
A.
B.
C.
D.

cieczy.
gazów.
ciał stałych.
metali lekkich.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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3.3.3 TKO.10.3 Rewizja techniczna pojazdów kolejowych
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

2) określa zakres prac pracowników rewizji technicznej 1) wymienia obowiązki rewidenta podczas oględzin wagonów
pociągów
i składów pociągów przybywających i odjeżdżających ze stacji
Przykładowe zadanie 11.
Do obowiązków rewidenta podczas oględzin wagonów i składów pociągów przybywających i odjeżdżających ze stacji nie
należy
A.
B.
C.
D.

nadzorowanie czyszczenia wagonów.
wykonywanie szczegółowej próby hamulca.
wykonywanie uproszczonej próby hamulca.
wystawienie karty próby hamulca i urządzeń pneumatycznych.

Odpowiedź prawidłowa: A.

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) wypełnia dokumentacje
techniczną
Przykładowe zadanie 12.

związaną

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
z rewizją 2) uzupełnia nalepki ostrzegawcze na wagonach

Nalepkę przedstawioną na ilustracji umieszcza się na wagonie z uszkodzonym układem
A.
B.
C.
D.

biegowym.
hamulcowym.
usprężynowania.
cięgłowo-zderznym.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

5) charakteryzuje hamulce kolejowe (typy, budowa, 3) opisuje urządzenia hamulcowe w taborze wagonowym:
zasada działania, obsługa i próby działania)
a) układ pneumatyczny hamulca wagonowego samoczynnego
b) układ mechaniczny hamulca wagonowego
c) układ hamulca elektropneumatycznego wagonowego
d) rozdzielacze hamulców wagonowych w zakresie znajomości
włączenia, wyłączenia, luzowania odluźniaczami ręcznymi, zmiany
ciężaru hamowania
Przykładowe zadanie 13.
Zadaniem zmieniacza hamowności AL2 zabudowanym w układzie hamulcowym wagonu jest
A.
B.
C.
D.

dostosowanie siły hamowania do prędkości jazdy pociągu.
zmiana intensywności hamowania w zależności od długości składu pociągu.
samoczynne hamowanie hamulca wagonu w razie rozerwania składu pociągu.
zmiana intensywności hamowania w zależności od stopnia załadowania wagonu.

Odpowiedź prawidłowa: D.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) dokonuje oględzin technicznych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) sprawdza poprawne rozmieszczenie ładunku na wagonach

Przykładowe zadanie 14.
Ile wynosi minimalna odległość pomiędzy górną krawędzią ładunku umieszczonego na wagonie a przewodem jezdnym sieci
trakcyjnej?
A.
B.
C.
D.

0,1 m
0,2 m
0,3 m
0,4 m

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) przeprowadza próby hamulca dla pociągu

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) przeprowadza próbę uproszczoną hamulca zespolonego
pociągu

Przykładowe zadanie 15.
Która czynność jest przedstawiona w filmie?

A.
B.
C.
D.

Sprawdzanie ostojnicy taboru.
Próba hamulca zespolonego pociągu.
Kontrola urządzeń cięgłowo-zderznych.
Wymiana wkładek klocków hamulcowych.

Odpowiedź prawidłowa: B.

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
7) przeprowadza próby hamulca dla pociągu
Przykładowe zadanie 16.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
4) podaje sygnały związane z próbą hamulca dla pociągu

Nadawany przez rewidenta podczas próby hamulców zespolonych sygnał dzienny i nocny przedstawiony na ilustracji oznacza
A.
B.
C.
D.

„Zahamować”.
„Odhamować”.
„Hamulce niesprawne”.
„Hamulce w porządku”.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) dokonuje kontroli i oceny elementów podwozia 3) klasyfikuje zespoły, podzespoły i elementy układu biegowego
pojazdu kolejowego
i hamulcowego do wymiany lub naprawy
Przykładowe zadanie 17.

Który parametr obrzeża obręczy koła podlega pomiarowi?
A.
B.
C.
D.

Długość.
Grubość.
Szerokość.
Stożkowatość.

Odpowiedź prawidłowa: B.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) określa zagrożenia występujące w ruchu 2) wymienia podstawowe czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo
kolejowym
ruchu kolejowego:
a) stan techniczny taboru
b) organizacja ruchu i przewozów kolejowych
c) właściwe wykonywanie obowiązków przez pracowników
Przykładowe zadanie 18.
Podczas przechodzenia przez tor należy obejść stojący na nim tabor w odległości co najmniej
A.
B.
C.
D.

1m
5m
10 m
20 m

Odpowiedź prawidłowa: C.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) określa zagrożenia występujące w ruchu 4) wskazuje podstawowe elementy Systemu
kolejowym
Bezpieczeństwem

Zarządzania

Przykładowe zadanie 19.
W którym dokumencie związanym z bezpieczeństwem jest zapisany obowiązek ciągłego doskonalenia kadry pracowniczej?
A.
B.
C.
D.

Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU).
Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR).
System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS).
Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności (TSI).

Odpowiedź prawidłowa: C.

3.3.4 TKO.10.4 Diagnostyka pojazdów kolejowych
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.4. Diagnostyka pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) posługuje się normami dotyczącymi:
2) określa skład chemiczny stali i stopów metali nieżelaznych na
części
maszyn,
materiałów
konstrukcyjnych podstawie norm
i eksploatacyjnych
Przykładowe zadanie 20.
Która zawartość węgla występuje w stali wysokowęglowej?
A.
B.
C.
D.

0,3%
0,5%
2,0%
2,3%

Odpowiedź prawidłowa: C.
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.4. Diagnostyka pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2)
posługuje
się
podstawowymi
informacjami 2) dobiera metody pomiarowe do wyznaczania wielkości
i umiejętnościami z zakresu miernictwa elektrycznego
elektrycznych
Przykładowe zadanie 21.
Który mostek elektryczny służy do pomiaru rezystancji?
A.
B.
C.
D.

Wiena.
Graetza.
Maxwella.
Thomsona.

Odpowiedź prawidłowa: D.
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Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.4. Diagnostyka pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) posługuje się dokumentacją eksploatacyjną pojazdu 2) rozróżnia dokumenty eksploatacyjne pojazdu trakcyjnego
trakcyjnego
Przykładowe zadanie 22.
Dokumentem dopuszczającym tabor do eksploatacji jest
A.
B.
C.
D.

List przewozowy.
Wykaz ostrzeżeń stałych.
Wykaz pojazdów kolejowych w składzie pociągu.
Świadectwo sprawności technicznej pojazdu kolejowego.

Odpowiedź prawidłowa: D.

Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.4. Diagnostyka pojazdów kolejowych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) wykonuje pomiary dopuszczalnego zużycia części 2) wskazuje przeznaczenie narzędzi i przyrządów pomiarowych
i elementów w pojazdach kolejowych
Przykładowe zadanie 23.

Przyrząd przedstawiony na ilustracji jest przeznaczony do sprawdzania
A.
B.
C.
D.

zderzaków.
obręczy kół.
ostoi wagonu.
urządzeń cięgłowych.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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3.3.5 TKO.10.5 Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.5. 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
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 24.
Rozstaw szyn dla szlaków normalnotorowych w Polsce wynosi
A.
B.
C.
D.

600 mm
1000 mm
1435 mm
1520 mm

Odpowiedź prawidłowa: C.
The nominal railway track gauge in Poland is
A.
B.
C.
D.

600 mm
1000 mm
1435 mm
1520 mm

3.3.6 TKO.10.6 Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem
Przykładowe zadanie 25.
Długotrwałym skutkiem stresu jest

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
6) określa skutki stresu

A. senność.
B. depresja.
C. obniżone ciśnienie krwi.
D. tętno poniżej 50 uderzeń serca na minutę.
Odpowiedź prawidłowa: B.
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3.3.7 TKO.10.7 Organizacja pracy małych zespołów
Jednostka efektów kształcenia:
TKO.10.7. Organizacja pracy małych zespołów
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) organizuje pracę zespołu w celu wykonania 4) szacuje czas potrzebny na realizację określonego zadania
przydzielonych zadań
Przykładowe zadanie 26.
Czas wymiany jednej wkładki klocków hamulcowych wynosi średnio 12 minut i wymianie podlegają po 2 wkładki w każdej osi
w 10 wagonach. Ile będzie trwał czas wymiany wkładek w składzie pociągu zestawionego z 20 wagonów węglarek
czteroosiowych?
A.
B.
C.
D.

8 godzin.
12 godzin.
16 godzin.
32 godziny.

Odpowiedź prawidłowa: C.

3.4. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji TKO.10 Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych jest przeprowadzana według
modelu „D” i trwa 120 minut.
W dniu egzaminu od godziny 7:00 do godziny 15:00 jako Marek Laskowski pełnisz obowiązki rewidenta taboru kolejowego
na stacji Kos. O godzinie 11:30 na torze 12 na tej stacji został zestawiony skład pociągu nr 112324, który o godzinie 14:00 ma być
wyprawiony do stacji Miła Wola. Dokonałeś oględzin technicznych taboru w wyniku czego ujawniłeś usterki przedstawione
w zestawieniu usterek.
Korzystając z załączonych danych oraz dokumentacji wypełnij dla wagonów uszkodzonych, które mogą być wyprawione
w drogę, odpowiednie do uszkodzenia nalepki.
Wyłącz ze składu pociągu, wagony, które ze względu na uszkodzenia nie mogą być wyprawione w drogę wypełniając
zawiadomienie o wyłączeniu z przewozów wagonów uszkodzonych oraz nalepki niezdatny do ruchu. Po wyłączeniu wagony skieruj
na tor 36 w celu naprawy.
Po nałożeniu nalepek i wyłączeniu wagonów, dla składu pociągu wykonałeś szczegółową próbę hamulca i urządzeń
pneumatycznych, którą zakończyłeś o godzinie 13:00. Próba hamulców i urządzeń pneumatycznych została wykonana z pojazdu
trakcyjnego pociągowego ET21-1234. Uzupełnij kartę próby hamulca i urządzeń pneumatycznych dla składu pociągu nr 112324.
Ustal czy zgodnie z osiągniętymi parametrami pociąg może być wyprawiony w drogę i zapisz wynik ustaleń w odpowiednim polu.
Po wyłączeniu wagonów ze składu pociągu, kolejność pozostałych wagonów nie zmieniła się.
Wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania zadania oraz druki do wypełnienia znajdują się w arkuszu
egzaminacyjnym.
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Informacje o składzie pociągu nr 112324 podstawionym na tor 12 o godzinie 11:30

nr EVN wagonu

liczba osi
wagonu

seria
literowa

1.

31 51 53 69 885 9

6

Eaaos

40

66,7

26

masa hamująca
rzeczywista
próż./ład. [t]
25/59

2.

31 51 54 00 254 9

4

Eaos

45

56,8

22

21/52

3.

33 51 54 00 638 1

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

4.

31 51 53 57 796 2

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

5.

31 51 53 46 689 3

6

Eaaos

45

66,7

26

25/59

6.

31 51 53 61 800 6

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

7.

31 51 53 70 040 8

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

8.

31 51 53 46 209 0

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

9.

31 51 53 68 828 0

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

10. 31 51 53 69 886 7

6

Eaaos

45

66,7

26

25/59

11. 31 51 53 74 275 6

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

12. 31 51 53 70 315 4

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

13. 31 51 53 67 762 2

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

14. 31 51 53 70 409 5

6

Eaaos

45

66,7

26

25/59

15. 31 51 54 95 278 4

6

Eaaos

45

66,7

26

25/59

16. 31 51 53 69 888 3

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

17. 31 51 53 67 305 0

6

Eaaos

45

66,7

26

25/59

18. 31 51 53 29 332 1

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

19. 31 51 53 55 631 3

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

20. 31 51 53 69 881 8

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

21. 31 51 53 73 025 6

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

22. 31 51 53 57 346 6

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

23. 31 51 53 53 139 9

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

24. 31 51 53 57 187 4

4

Eaos

40

56,8

22

21/52

25. 31 51 53 68 608 6

6

Eaaos

45

66,7

26

25/59

lp.

masa
masa brutto tara [t]
przestawcza
[t]
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Usterki ujawnione podczas oględzin technicznych składu pociągu
EVN wagonu
31 51 53 61 800 6
31 51 53 69 888 3
31 51 53 57 346 6

Opis / ilustracja usterki
Uszkodzona ściana szczytowa bez ryzyka przekroczenia skrajni i utraty ładunku
Luźna połowa nitów na tarczy zderzakowej
Brak możliwości zmiany położenia dźwigni urządzenia

31 51 53 57 187 4

Uszkodzona ściana szczytowa z ryzykiem przekroczenia skrajni, bez możliwości naprawy
nawet prowizorycznej
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Fragment Aneksu 1 do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych – katalog usterek wagonów

[…]

39

[…]

40

[…]
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie będzie podlegać 6 rezultatów:
 nalepka wzoru M,
 nalepka wzoru K oraz nalepka wzoru R1,
 Zawiadomienie o wyłączeniu z przewozów wagonów uszkodzonych,
 nalepki Niezdatny do ruchu,
 Karta próby hamulca i urządzeń pneumatycznych – strona 1,
 Karta próby hamulca i urządzeń pneumatycznych – strona 2 oraz ustalenie możliwości wyprawienia pociągu.

41

Nalepka wzoru M

42

Nalepka wzoru K

43

Uwaga! Jeśli hamulec, którego dotyczy nalepka jest hamulcem ręcznym
(obsługiwanym z platformy wagonu lub z poziomu gruntu), należy skreślić znakiem X
nie mającą zastosowania część nalepki po prawej stronie, natomiast w przypadku
awarii hamulca pneumatycznego należy skreślić znakiem X odpowiednią część nalepki
wzoru „R1”po lewej stronie.

Nalepka wzoru R1

Zawiadomienie o wyłączeniu z przewozów wagonów uszkodzonych

44

Nalepka Niezdatny do ruchu

45

Nalepka Niezdatny do ruchu

46

11. ………………………….

5. Urządzenie cięgłowe

Data ……………………………….
podpis

………………………………..

Wagon wstawić na tor ……………………………………………… do naprawy

10. Wagon po wykolejeniu

9. Drzwi

ostoja wózka
4. Resory, sprężyny śrubowe

8. Dach

7. Pudło wagonowe

2. Łożyska
3. Podwozie, ostoja wagonu

6. Zderzaki

NIEZDATNY DO RUCHU
USZKODZONE:

Wagon numer

1. Zestawy kołowe

nazwa jednostki służbowej

………………………………………………
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11. …………………….………….

5. Urządzenie cięgłowe

Data ……………………………….
podpis

………………………………..

Wagon wstawić na tor ……………………………………………… do naprawy

10. Wagon po wykolejeniu

9. Drzwi

ostoja wózka
4. Resory, sprężyny śrubowe

8. Dach

7. Pudło wagonowe

2. Łożyska
3. Podwozie, ostoja wagonu

6. Zderzaki

NIEZDATNY DO RUCHU
USZKODZONE:

Wagon numer

1. Zestawy kołowe

nazwa jednostki służbowej

………………………………………………

KARTA PRÓBY HAMULCA I URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH – strona 1
Karta próby hamulca i urządzeń pneumatycznych
Miejsce wystawienia karty

Nazwa stacji

Data wystawienia

Próba

1

Rodzaj próby1)

1

Numer pociągu lub obiegu

2

Miejsce wykonania próby

3

Data i godzina zakończenia próby

4

Próbę wykonano2)

Z pojazdu trakcyjnego

Pociągowego

5

innego

6

Z urządzenia stacjonarnego

7

składu pociągu

Mos

(t)

8

ogólna pociągu

Mo

(t)

9

masa
hamująca

wymagana

Mhw

(t)

10

rzeczywista

Mhr

(t)

11

procent
masy
hamującej

wymaganej

PW

(%)

12

rzeczywistej

PR

(%)

13

hamulca

MPa

14

sprężonego powietrza

MPa

15

masa

Ciśnienie sprężonego
powietrza
w przewodzie
głównym

0,5

17

układ sterowania hamulcem el.-pneum.3)4)
układ zamykania drzwi wejściowych 3)

18

inne urządzenia 3)

19

Numery dwóch ostatnich pojazdów

80

16

hamulec elektrodynamiczny3)

Sprawne

Imię, Nazwisko i podpis wystawiającego

za lokomotywą

1

od końca
składu

2

2

1

Numery pojazdu z nieczynnym hamulcem na końcu składu

20
21
22

1) wpisać S - dla próby szczegółowej, U - dla próby uproszczonej
2) podać numer pojazdu trakcyjnego albo numer stanowiska
3) wpisać słowo "tak" lub "nie"
4) obowiązuje dla pojazdów wyposażonych w hamulec elektropneumatyczny
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2

3

4

KARTA PRÓBY HAMULCA I URZĄDZEŃ PNEUMATYCZNYCH – strona 2
Informacja o układzie hamulcowym w składzie pociągu
1

2

3

4

◄

◄

◄

◄

odjazd ze stacji początkowej ............................................... do stacji ...................................................
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

►

odjazd ze stacji pośredniej .................................................................... do stacji ...................................................
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

►

odjazd ze stacji pośredniej .................................................................... do stacji ...................................................
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

►

odjazd ze stacji pośredniej .................................................................... do stacji ...................................................
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

Pojazdy z nieczynnym hamulcem
miejsce
w
składzie

identyfikator eksploatującego pojazd

państwo
rejestracji

numer pojazdu

literowy

cyfrowy

Koniec pociągu należy oznaczyć symbolem ]
Pojazdy z wyłączonym hamulcem zespolonym należy oznaczyć 5
Kierunek wyjazdu ze stacji pośredniej należy oznaczyć symbolem O zakreślając strzałkę oraz wpisać nazwę stacji
Pojazdy z nieczynnym hamulcem ręcznym lub postojowym należy zakreślić O
Pojazdy bez układu zamykania drzwi wejściowych należy podkreślić ___
Nieczynne urządzenia zamykania drzwi w pojeździe przeznaczonym do przewozu osób należy oznaczyć symbolem N
Imię, nazwisko i podpis
1

2

3

pracownika wykonującego próbę
kierownika pociągu
maszynisty

POCIĄG 112324 MOŻE / NIE MOŻE* BYĆ WYPRAWIONY W DROGĘ
*niepotrzebne skreślić
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4

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia
TKO.10.2. Przygotowanie do uzyskania licencji maszynisty

Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):

9) charakteryzuje systemy i rodzaje hamulców w pojazdach 8) oblicza masę hamującą pociągu
szynowych
20) prowadzi dokumentację związaną z pracą maszynisty

4) wypełnia kartę próby hamulca

Jednostka efektów kształcenia
TKO.10.3. Rewizja techniczna pojazdów

Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
4) wypełnia dokumentację związaną z rewizją techniczną

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) uzupełnia nalepki ostrzegawcze na wagonach
3) prowadzi dokumentację na posterunku rewizji technicznej
taboru kolejowego (druków i formularzy)

9) dokonuje kontroli i oceny elementów nadwozia pojazdu 3) klasyfikuje sprzęgi i zderzaki do wymiany lub naprawy
kolejowego
Jednostka efektów kształcenia
TKO.10.4. Diagnostyka pojazdów kolejowych

Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):

9) wykonuje oględziny i ocenia stan techniczny urządzeń,
zespołów, podzespołów i części pojazdów kolejowych

2) dokumentuje stwierdzone usterki podczas wykonywanych
oględzin (protokoły, karty pomiarowe)

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji TKO.10 Eksploatacja i utrzymanie pojazdów kolejowych, mogą dotyczyć:

sprawdzenia poprawności zestawienia i sprzęgnięcia składu pociągu,

sporządzania harmonogramów wykonywanych prac eksploatacyjnych na podstawie dokumentacji techniczno-ruchowej
i dokumentacji systemu utrzymania,

wypełniania dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie pojazdu kolejowego do eksploatacji zgodnie z instrukcją
wewnętrzną,

wypełniania dokumentacji eksploatacyjnej środków transportu szynowego,

prowadzenia dokumentacji związanej z pracą maszynisty,

doboru narzędzi i przyrządów pomiarowych do określonych zadań,

sporządzania arkuszy pomiarowych,

doboru terminu konserwacji, przeglądów i napraw technicznych.
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