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Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 
 
 
 
 
 

  Czas trwania egzaminu: 180 minut.                        RL.01-01-21.06-SG 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2021 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 
 

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 2 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 
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Zadanie egzaminacyjne 

Na symulatorze przyczepy samozaładowczej wykonaj załadunek i rozładunek drewna średniowymiarowego 

S2a. 

W tym celu przygotuj zestaw do pracy wykonując następujące czynności: 

− sprawdź poziom oleju hydraulicznego w zbiorniku przecierając czyściwem wskaźnik poziomu oleju, 

− sprawdź szczelność układu hydraulicznego przecierając czyściwem punkty połączeń przewodów, 

obserwują czy nie ma śladów oleju na czyściwie, 

− sprawdź nasmarowanie ruchomych elementów wtłaczając towotniczką smar do smarowniczki (kalamitki) 

towotnicą, 

− sprawdź zamontowanie kłonic, pociągając ręką za kłonicę czy jest zamontowana. 

Następnie uruchom zestaw i sprawdź sprawność żurawia: 

− wykonaj próbę ruchów kolumny żurawia obracając wieżę o około 90 w lewo i prawo, 

− wykonaj próbę ruchów żurawia składając i rozkładając ramię żurawia, 

− wykonaj próbę ruchów żurawia obracając rotator z chwytakiem o około 90 w lewo i prawo, 

− wykonaj próbę ruchów chwytaka żurawia zamykając i otwierając chwytak. 

Wszystkie zauważone nieprawidłowości zgłoś przewodniczącemu ZN. 

Załaduj na przyczepę drewno S2a, o długości 2,40 m w ilości około 5 mp. Ułóż je długością równolegle do 

kierunku jazdy przy płycie grodziowej, nie krzyżując wałków. Złóż żuraw (wysięgnik spoczywa na 

załadowanym drewnie). Wykonanie zadania zgłoś przewodniczącemu ZN. 

Na wyraźne polecenie przewodniczącego ZN rozładuj przyczepę. Drewno ułóż na legarach po drugiej stronie 

przyczepy, w stos nieregularny. Wałki ułóż prostopadle do osi przyczepy na wysokość stosu około 1 m. 

Zabezpiecz stos przed osuwaniem się skrajnych wałków na ziemię. 

Po wykonaniu zadania złóż żuraw do pozycji transportowej (wysięgnik spoczywa na ramie przyczepy), opuść 

kabinę, wyłącz silnik. 

Zadanie wykonaj zgodnie z obowiązującymi zasadami i techniką pracy oraz przepisami bezpieczeństwa 

i higieny pracy. Uporządkuj stanowisko pracy. Wszelkie nieprawidłowości na każdym etapie egzaminu 

zgłaszaj przewodniczącemu ZN. 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

− przyczepa załadowana drewnem, 

− ułożony stos drewna 

oraz przebieg 

− przygotowania zestawu do pracy, 

− obsługi żurawia przy załadunku i rozładunku drewna. 

 


