
Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz:
− swój numer PESEL*,
− symbol cyfrowy zawodu,
− oznaczenie kwalifikacji,
− numer zadania,
− numer stanowiska.

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu cz  praktyczn  egzaminu.
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz
praktyczn  egzaminu (ZNCP).

5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy ZNCP.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji

pracy.
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez

podniesienie r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego ZNCP.
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego ZNCP.
10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania

egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo ci

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 

Miejsce na naklejk  z numerem 
PESEL i z kodem o rodka Wype nia zdaj cy 

Numer PESEL zdaj cego* 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie p aszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i no nych 
izolacji przemys owych 

Oznaczenie kwalifikacji: B.03 
Numer zadania: 01 

B.03-01-15.05 
Czas trwania egzaminu: 180 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2015 
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Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ci 0,55 mm element p aszcza ochronnego izolacji  
z odga zieniem sko nym, zgodnie z parametrami podanymi na rysunkach 1 i 2. Pami taj o wykonaniu 

obie  wzd u nych oraz o naddatku na wywini cie odga zienia. 
Wykonanie  trasowania rzutu elementu p aszcza ochronnego oraz rozwini cia odga zienia sko nego zg o , 
przez podniesienie r ki, przewodnicz cemu ZNCP i za ka dym razem poczekaj na uzyskanie zgody na 
przyst pienie do dalszych czynno ci. 
Sprawd  wymiary gotowego wyrobu, a wyniki pomiarów i ocen  zapisz w tabeli Karta oceny jako ci 
wyrobu. 
Zadanie wykonaj na wyposa onym stanowisku egzaminacyjnym, przestrzegaj c zasad organizacji, 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy oraz ochrony rodowiska.  
Po zako czeniu prac uporz dkuj stanowisko. 

Rysunek 1. Rzut elementu p aszcza ochronnego z odga zieniem sko nym 
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Szeroko  zak adki w obu cz ciach elementu wynosi 30 mm 

Rysunek 2. Widok elementu p aszcza ochronnego 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
− wytrasowany rzut elementu p aszcza ochronnego i wytrasowane rozwini cie odga zienia 

sko nego, 
− wykonane obienia i wywini cie dolnej kraw dzi odga zienia sko nego, 
− zmontowany element p aszcza ochronnego z odga zieniem sko nym, 
− wype niona Karta oceny jako ci wyrobu 

oraz 
przebieg wykonania elementu p aszcza ochronnego. 

Karta oceny jako ci wyrobu 

Lp. Kontrolowana  
warto  

Wymiar  
nominalny 

Dopuszczalne 
odchylenie  
wymiarów 

Wynik  
pomiaru 

Ocena odchy ki wymiarowej  
TAK – dopuszczalna 

NIE – niedopuszczalna 

1 rednica prostki 150 mm 1 mm   

2 rednica odga zienia 120 mm 1 mm   

3 Wysoko  prostki 240 mm 1 mm   

4 Szeroko  zak adki 30 mm 1 mm   

5 K t odga zienia 60� 5�   
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