
Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

 swój numer PESEL*,

 oznaczenie kwalifikacji,

 numer zadania,

 numer stanowiska.

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu

nadzorującego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji

pracy.

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez

podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu

nadzorującego.

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania

egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych 
Oznaczenie kwalifikacji: B.01 
Numer zadania: 02
Wersja arkusza: SG 

B.01-02-20.06-SG
Czas trwania egzaminu: 120 minut 
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Zadanie egzaminacyjne 

W łyżce koparki gąsienicowej znajdującej się na stanowisku egzaminacyjnym wymień dwa skrajne zęby. 

Przed przystąpieniem do demontażu oczyść łyżkę koparki. 

Po wymontowaniu zębów zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki gotowość do oceny. 

Przed dokonaniem wymiany uszkodzonych zębów zgłoś gotowość do ich wymiany przez podniesienie ręki 

i po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN w obecności egzaminatora wykonaj wymianę uszkodzonych 

elementów. 

Po zakończeniu wymiany uszkodzonych zębów łyżki koparki gąsiennicowej na podstawie: danych 

technicznych koparki gąsienicowej – wyciąg oraz informacji do raportu nr 2, wypełnij Raport dzienny pracy 

sprzętu.  

Narzędzia, przyrządy, materiały oraz instrukcje niezbędne do wykonania zadania znajdują się na stanowisku 

egzaminacyjnym. Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 

Po zakończeniu zadania uporządkuj stanowisko pracy, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach. 

Dane techniczne koparki gąsienicowej – wyciąg 

Rodzaj silnika diesel z bezpośrednim wtryskiem 

Moc silnika 130 KM 

Wlot powietrza 157 l/s 

Liczba cylindrów 6 w rzędzie 

Średnica cylindra 102 mm 

Pojemność zbiornika 210 l 

Zużycie paliwa 9 l /h 

Pojemność łyżki 1,03 m3 

Informacje do raportu nr 2: 

W dniu dzisiejszym w godzinach od 14:00 do 22:00 (zmiana II) wraz z pomocnikiem Zbigniewem Nowakiem 

pracowałeś jako operator koparki gąsiennicowej przy wykopie gruntu z załadunkiem na samochody. Dwie 

godziny zajęła wam obsługa codzienna i techniczna koparki (czynności te należy zapisać 

w uwagach), w pozostałym czasie od 15:00 do 21:00 załadowaliście na samochody 612 m3 gruntu. 

Przed rozpoczęciem pracy koparka została zatankowana 150 litrami paliwa. Z dnia poprzedniego w baku 

zostało 36 litrów. Dzień był pochmurny.  

Wydajność koparki oblicz ze wzoru, dzieląc ilość załadowanego gruntu przez czas pracy koparki 

(z wyłączeniem czasu na obsługę codzienną i techniczną koparki). 

t

V
W  =……………………………………….[m3/h]

Zużycie paliwa na wykonanie całej pracy oblicz, mnożąc zużycie paliwa na godzinę przez czas pracy koparki 

(z wyłączeniem czasu na obsługę codzienną i techniczną koparki).  

………………………………………………………… 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 

 zdemontowane skrajne zęby i oczyszczony lemiesz łyżki koparki gąsienicowej, 

 zamontowane nowe, skrajne zęby w łyżce koparki gąsienicowej, 

 Raport dzienny pracy sprzętu  

oraz 

przebieg wykonania wymiany zębów w łyżce koparki. 
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Raport dzienny pracy sprzętu 

Przydział 

ewidencyjny 

BS-3 

Nazwa i rodzaj 

sprzętu 

Ilość 
Pojemność 

łyżki 

m3

Moc 

silnika 

KM 

Nr 

inwent. 

Koparka 

gąsienicowa 1 ............... ……… S-588 

Maszynista Zdający……………………………. 
  nr pesel 

RAPORT DZIENNY 

PRACY SPRZĘTU 

RAPORT nr………………… 
Pomocnik 1 Zbigniew Nowak 

Pomocnik 2 xxxxxxxxxx 
Stan pogody 

(wstaw x): 

Zmiana 
(wstaw x): 

Data 

Budowa: Zadanie dzienne: SŁOŃCE MRÓZ I. 

II. 

III. 

………… 

DR-5 Załadunek gruntu 
POCHMURNO DESZCZ 

Czas pracy od do 
Ilość 

godz. 

+50

%

+10

0%
Razem Praca wykonana 

Maszynista 

Jednostka 

miary 

………… 

Ilość załadowanego 

gruntu na samochody 

……………….. 

Pomocnik 1 

Współczynnik: 

Pomocnik 2 XXX XXX XXXX XXXXXXX Zarachowano: 

Sprzęt 

Wydajność: 

……………………[m3/h] 

Przestoje XXX XXX XXXX XXXXXXX Uwagi: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

Materiał, paliwo 

Rodzaj paliwa 
Olej 

[l] 

Benzyna 

[l] 

Na początku 

(zostało w baku) 

Pobrano 

(zatankowano) 

Suma 

Rozchód 

(zużycie paliwa) 

Na końcu 
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