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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2020
ZASADY OCENIANIA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych
Oznaczenie arkusza: B.25-01-20.01-SG
Oznaczenie kwalifikacji: B.25
Numer zadania: 01
Wersja arkusza: SG

PODSTAWA PROGRAMOWA
2012

Wypełnia egzaminator
–

Kod ośrodka

Numer PESEL zdającego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu
Dzień Miesiąc

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Rok

:

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

Numer
stanowiska

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

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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Numer
stanowiska
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
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Rezultat 1. Przygotowane listewki i siatka do wykonania odlewu płyty
Uwaga! Rezultat należy ocenić po uzyskaniu informacji od przewodniczącego ZN o zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny
1 Folia przyklejona do blatu stołu taśmą tynkarską
2 Na powierzchni folii nie występują zagięcia
3 Przycięte cztery listewki
4 Wszystkie listewki mają długość 25 cm (±10 mm)
5 Wszystkie listewki przytwierdzone zaczynem gipsowym do podłoża
Listewki zostały przytwierdzone do podłoża zgodnie z rysunkiem

6

7 Wszystkie boki pola wewnątrz listewek mają długość 20 cm (±10 mm)
8 Zachowane kąty proste w narożach pola ułożonego z listewek
9 Listewki zostały posmarowane wazeliną
10 Wszystkie boki przyciętej siatki mają długość 15 cm (±10 mm)
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Egzaminator wpisuje T,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo N, jeżeli
nie spełnił

Numer
stanowiska
Rezultat 2. Gotowy kaseton z ornamentem dekoracyjnym
1 Płyta kasetonu ma wymiary w rzucie 20 × 20 cm (±10 mm)
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2 Płyta odwrócona na drugą stronę (wcześniej przylegającą do folii)

3 Na licowej stronie płyty nie jest widoczna siatka
4 Na płycie widoczne osie symetrii
5 Krawędzie płyty gładkie - nie są uszczerbione
6 Powierzchnia „kraterków” po pęcherzykach powietrza powstałych podczas wykonywania odlewu nie przekracza 10% powierzchni płyty
Ornament przyklejony na środku płyty z zachowaniem równych odległości od krawędzi płyty (±10 mm)

7

Na rysunku pokazany jest przykładowy ornament dekoracyjny
8 Połączenie ornamentu z płytą dokładnie wyretuszowane
9

Powierzchnia „kraterków” po pęcherzykach powietrza powstałych podczas wykonywania odlewu nie przekracza 10% powierzchni
ornamentu

10 Na powierzchni płyty i ornamentu nie ma pęknięć
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Numer
stanowiska
Przebieg 1. Przebieg wykonania kasetonu z ornamentem dekoracyjnym
Zdający:
1 unieruchomił listewki w imadle i przycinał przy użyciu piły płatnicy

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

2 podczas cięcia piłą miał założone rękawice robocze
3 przycinał siatkę przy użyciu nożyczek
4 podczas przygotowywania zaczynu gipsowego miał założone okulary, rękawice ochronne i maskę przeciwpyłową
5 zazbroił ornament siatką tynkarską
6 używał młotka gumowego do ostukiwania/odpowietrzania odlewanej płyty
7 używał młotka gumowego do ostukiwania/odpowietrzania odlewanego ornamentu
8 nałożył zaczyn gipsowy na ornament
9 odkładał materiały i narzędzia tak, że nie utrudniały robót i nie stwarzały zagrożeń
10 oczyścił narzędzia oraz uporządkował stanowisko pracy, odpady umieścił w pojemnikach na odpady

Egzaminator …………………………………………………………………………….
imię i nazwisko

..........................................................................
data i czytelny podpis
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