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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2020 

ZASADY OCENIANIA 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  

do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie zasobów leśnych 
Oznaczenie arkusza: RL.14-01-20.06-SG 
Oznaczenie kwalifikacji: RL.14 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

Wypełnia egzaminator 

Kod egzaminatora 

Data egzaminu 

Godzina rozpoczęcia egzaminu 

      

        

Dzień  Miesiąc  Rok 

Numer 
stanowiska 

Numer PESEL zdającego* 

              

              

              

              

              

              

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

  :   

      –      Kod ośrodka 

PODSTAWA PROGRAMOWA  

2017 



Egzaminatorze! 

 Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny. 

 Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny. 

 Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony  

w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami  

zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie 

pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka 

może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym. 

 Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności 

o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego. 
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Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny  

Rezultat 1: Średnice pomierzonych kłód  

W tabeli 1 zapisano:  

1 Średnica górna kłody oznaczonej nr 1, taka sama jak w raptularzu porównawczym (RP)       

2 Średnica górna kłody oznaczonej nr 2, taka sama jak w raptularzu porównawczym (RP)       

3 Średnica górna kłody oznaczonej nr 3, taka sama jak w raptularzu porównawczym (RP)       

4 Średnica górna kłody oznaczonej nr 4, taka sama jak w raptularzu porównawczym (RP)       

5 Średnica górna kłody oznaczonej nr 5, taka sama jak w raptularzu porównawczym (RP)       

6 Średnica górna kłody oznaczonej nr 6, taka sama jak w raptularzu porównawczym (RP)       

7 Średnica górna kłody oznaczonej nr 7, taka sama jak w raptularzu porównawczym (RP)       

8 Średnica górna kłody oznaczonej nr 8, taka sama jak w raptularzu porównawczym (RP)       

9 Średnica górna kłody oznaczonej nr 9, taka sama jak w raptularzu porównawczym (RP)       

10 Średnica górna kłody oznaczonej nr 10, taka sama jak w raptularzu porównawczym (RP)       
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Egzaminator wpisuje T, 

jeżeli zdający spełnił 

kryterium albo N, jeżeli 

nie spełnił 
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Rezultat 2: Miąższość poszczególnych klas jakości drewna kłodowanego  

W tabeli 2 zapisano:  

 Ilość sztuk kłód w klasie WCKG zgodna z RP       

 Ilość sztuk kłód w klasie WBKG zgodna z RP       

 Długość kłód w klasie WCKG zgodna z RP       

 Długość kłód w klasie WBKG zgodna z RP       

 
Przeciętna średnica w klasie WCKG zgodna z RP  
lub jest przeciętną średnicą otrzymaną z wierszy 1 ÷ 10 z tabeli 1 (z kolumny 2) 

      

 
Przeciętna średnica w klasie WBKG jest zgodna z RP  
lub jest przeciętną średnicą otrzymaną z wierszy 1 ÷ 10 z tabeli 1 (z kolumny 3) 

      

 
Miąższość pojedynczej kłody w klasie WCKG jest zgodna z RP  
lub jest wynikiem otrzymanym na podstawie przeciętnej średnicy obliczonej przez zdającego i długości zmierzonej przez zdającego 

      

 
Miąższość pojedynczej kłody w klasie WBKG zgodna z RP  
lub jest wynikiem otrzymanym na podstawie przeciętnej średnicy obliczonej przez zdającego i długości zmierzonej przez zdającego 

      

 
Miąższość klasy WCKG w stosie jest zgodna z RP  
lub jest iloczynem liczby kłód klasy WCKG określonej przez zdającego i miąższości pojedynczej kłody otrzymanej przez zdającego  

      

 
Miąższość klasy WBKG w stosie jest zgodna z RP  
lub jest iloczynem liczby kłód klasy WCKG określonej przez zdającego i miąższości pojedynczej kłody otrzymanej przez zdającego 
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Rezultat 3: Przeciętna miąższość pojedynczej sztuki w stosie  

W tabeli 3 zapisano:  

1 Miąższość stosu taka sama jak w RP lub jest sumą wierszy 1 ÷ 2 z tabeli 2       

2 
Przeciętna miąższość pojedynczej kłody jest taka sama jak w RP  
lub jest ilorazem miąższości stosu otrzymanej przez zdającego i ilości sztuk określonej przez zdającego 

      

Rezultat 4: Wydrukowany Rejestr odbioru drewna  

1 
Dokument ROD wydrukowany samodzielnie (w arkuszu egzaminacyjnym, w wierszu: Przy wydruku korzystałem z pomocy Asystenta 
technicznego zaznaczono „NIE” 

      

2 Poprawne zalogowanie się (w wierszu: Sporządził dokument wydrukowany jest PESEL zdającego)       

3 W wierszu Data wystawienia: wydrukowana jest data przeprowadzenia egzaminu       

4 W nagłówku ROD-u wydrukowana jest aktualna godzina przeprowadzenia egzaminu        

5 
W nagłówku ROD-u wydrukowana jest informacja: „Druk 1” (ewentualnie: oryginał), (dokument nie był korygowany po wydrukowaniu, 
wybrano właściwą drukarkę) 

      

6 Utworzony  dokument Rejestru odebranego drewna (ROD) ma numer: 601 (Nr …/…………/601)       

7 W wierszu adres leśny: wpisany oddział zgodny z pozycją planu wpisaną w RP       

8 W wierszu Metoda: wpisane jest "Kłody grupowo"       

9 W wierszu Współcz. zwiększ. Wpisano: 1,10       

10 w wierszu Podpis: podpisano ROD PESELEM Zdającego        
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Rezultat 5: Parametry kłód w ROD  

Zdający wpisał  

1 Pierwsza sztuka na ROD wprowadzona jest z numerem 701       

2 
Sztuki o jednakowych średnicach wpisane są w postaci grupy (w kolumnie „Ilość sztuk” wpisano liczbę wszystkich sztuk o takich samych 
średnicach) 

      

3 wprowadzone do ROD kolejne sztuki mają numer 701 lub numer taki sam jak pierwsza wprowadzona na ROD kłoda       

4 Gatunek odbieranych kłód zgodny z RP (dotyczy wszystkich kłód)       

5 Sztuki odebrane w klasie WBKG mają średnice takie same jak w tabeli 1 (kolumna 3)       

6 Rodzaj średnicy odbieranych kłód: dg (dotyczy wszystkich kłód)       

7 
Przy wszystkich odebranych sztukach wpisany wykonawca: ZUL Marek (kryterium należy uznać w przypadku użycia w nazwie firmy 
dużych liter w wyrażeniu „ZUL” i pierwszej litery dużej a pozostałych małych w wyrażeniu „Marek”) 

      

Przebieg 1: Wykonanie pomiarów  

Zdający:  

1 mierzył średnice przymiarem liniowym bądź metrówką       

2 mierzył drewno bez kory i po najmniejszej średnicy       

3 mierzył drewno w górnym końcu       

4 mierzył długość kłody taśmą mierniczą nie wliczając nadmiaru       

5 wykonywał wszystkie prace w kamizelce odblaskowej, ubraniu roboczym oraz butach roboczych na twardej podeszwie i opinającej kostkę       
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Egzaminator …………………………………………………………………………….    .......................................................................... 

imię i nazwisko data i czytelny podpis 
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