
Nazwa 
kwalifikacji: Eksploatacja środków transportu drogowego
Oznaczenie 
kwalifikacji: A.69
Numer zadania: 01
Kod arkusza: A.69_2022_01_01_SG_zo

Wersja arkusza: zo

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Wypełniona Karta drogowa

R.1.1 W wierszu Data wypełnienia wpisana data 10.01.2022 
R.1.2 Godzina rozpoczęcia pierwszwj czynności jazdy 6:00
R.1.3 W pierwszym wierszu w kolumnie: Trasa skąd-dokąd: Nowe Miasto-Niwa
R.1.4 Zapisał jako drugą wykonywaną czynność: Załadunek
R.1.5 Dla pierwszego rozładunku wpisał miejscowość: Niwica

R.1.6 W kolumnie Wykonywane czynności wpisane dokładnie 6 razy słowo: rozładunek

R.1.7
Dla określenia ROZŁADUNEK przypisane są w kolejności miejscowości: Niwica, 
Nadlesie, Nadole, Nasiłów, Niwy, Natolin

R.1.8
W kolumnie Wykonywane czynności wpisane tylko jeden raz  określenie 
PRZERWA

R.1.9 W ostatnim wierszu karty drogowej wpisane w poszczególne pola: Godzina 15.25
R.1.10 Długośc trasy jednostkowo wpisał:  Natolin do Nowe Miasto 65 

R.2 Rezultat 2: Wypełniona Karta dziennej pracy kierowc y

R.2.1 W pozycji Data wykonywania pracy wpisana 10.01.2022 

R.2.2
W pierwszym wierszu Karty dziennej pracy kierowcy wpisane w poszczególne pola: 
Wykonywane czynności: JAZDA , Czas pracy jednostkowo: 70 

R.2.3
W kolumnie Wykonywane czynności wpisane tylko raz określenie ZAŁADUNEK  i w 
odpowiadającej jej polu Czas pracy jednostkowo wpisana wartość 75 

R.2.4
Dla pierwszej wpisanej czynności: ROZŁADUNEK  wpisał  w kolumnie Czas pracy 
jednostkowo wartość: 10 

R.2.5
W kolumnie Wykonywane czynności wpisane tylko raz określenie PRZERWA i w 
odpowiadającej jej polu Czas pracy jednostkowo wpisana wartość 45

R.2.6 Dla ostatniej wpisanej czynności JAZDA wpisał czas pracy jednostko: 65

R.2.7
W wierszu podsumowania Karty dziennej pracy kierowcy wpisana przy określeniu 
Całkowity czas pracy kierowcy wartość 565

R.2.8
W wierszu podsumowania Karty dziennej pracy kierowcy wpisana przy określeniu 
Czas prowadzenia pojazdu wartość 370

R.3 Rezultat 3: Wypełniona Karta rozliczenia usługi tra nsportowej

R.3.1 Dla pozycji Nr rejestracyjny pojazdu/ zespołu pojazdów wpisany nr CY 56341

R.3.2
Dla pozycji Stan licznika w chwili rozpoczęcia pracy wpisana wartość 261850 lub wartość 
zgodną z wybranym środkiem transportu

R.3.3
Dla pozycji Stan licznika w chwili zakończenia pracy wpisana wartość  262220 lub suma 
zgodna z długością trasy i stanu licznika w chwili rozpoczęcia pracy wybranego środka 
transportu

R.3.4 Dla pozycji Zlecający usługę wpisano: ANEX sp. z o.o, Nowe Miasto.
R.3.5 Dla  wiersza Waga całkowita ładunku [ton] wpisana wartość 6,3 lub 6300 kg
R.3.6 Dla wiersza Ilość przejechanych kilometrów z ładunkiem wpisana wartość 235
R.3.7 Dla wiersza Ilość przejechanych kilometrów bez ładunku wpisana wartość 135

R.3.8
Dla wiersza Koszt przejechanych kilometrów z ładunkiem wpisana wartość 974,50 lub 
974,5

R.3.9
Dla wiersza Koszt przejechanych kilometrów bez ładunku wpisana wartość 436,50 lub 
436,5

R.3.10 Dla wiersza Razem koszt transportu wpisana wartość 1411,00 lub 1411
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