
Nazwa kwalifikacji: Sporz dzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 
Oznaczenie kwalifikacji: B.30 
Numer zadania: 01 

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. 

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 zespo u 
nadzoruj cego. 

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 zespo u nadzoruj cego. 
9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego. 
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  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
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Czas trwania egzaminu:180 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Sporz d , wykorzystuj c program komputerowy do kosztorysowania, przedmiar oraz kosztorys ofertowy 
na wykonanie nawierzchni drogi z asfaltu lanego, zgodnie z za czonym rysunkiem, opisem 
projektowanych robót oraz wytycznymi do sporz dzania kosztorysu.  

Zamawiaj cym jest Gmina XX, a droga ma by  wykonana w miejscowo ci XYZ. Jako oferenta 
i wykonawc  kosztorysu wpisz swój numer PESEL. 

Zg o  przewodnicz cemu ZNCP, przez podniesienie r ki, gotowo  do wykonania wydruku, a po 
uzyskaniu zgody wykonaj wydruk kosztorysu. 

Wydruk do cz do swojej pracy egzaminacyjnej i pozostaw na stanowisku. 

Wymiary na rysunku podane s  w centymetrach 

Opis projektowanych robót 

Droga o przekroju podanym na rysunku i o d ugo ci 1500 m z nawierzchni  z asfaltu lanego. 

Beton na awy betonowe z oporem – zostanie dostarczony.  

Podbudow  nale y wykona  mieszarkami doczepnymi, a warstwy asfaltowe z mieszanek grysowych.  

Mechaniczne wykonanie koryta na ca ej szeroko ci jezdni w gruncie kat. III. 

Wytyczne do sporz dzenia kosztorysu 

1. Podstawa ustalenia nak adów rzeczowych 

Nak ady normatywnego zu ycia czynników produkcji nale y ustali  na podstawie Katalogu Nak adów 
Rzeczowych: KNR 2-31 – Nawierzchnie na drogach i ulicach. 
Do kalkulacji kosztów nale y zastosowa  metod  szczegó ow . 
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2. Podstawy ustalenia warto ci kosztorysowej robót 
Stawka kosztorysowa roboczogodziny netto…………..14,50 z  
Stawka VAT……………………………………………23% 
Koszty zakupu materia ów wliczone s  w cen  materia ów. 
Ceny podane w cenniku. 
Koszty po rednie Kp…………………………………...80% R, S 
Zysk…………………………………………………….15% R+Kp(R), S+Kp(S) 

3. Wyci g z cennika – ceny jednostkowe materia ów i sprz tu 

4. Strona tytu owa kosztorysu powinna zawiera : 
− okre lenie rodzaju kosztorysu, 
− nazw  przedmiotu kosztorysowania, 
− okre lenie lokalizacji budowy, 
− nazw  zamawiaj cego, 
− nazw  jednostki opracowuj cej kosztorys,  
− cen  kosztorysow , 
− dat  opracowania kosztorysu, 
− nazw  jednostki, która wykonuje roboty lub oferuje ich wykonanie. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
− strona tytu owa kosztorysu, 
− przedmiar robót, 
− kosztorys ofertowy nawierzchni drogi. 

Ceny materia ów:  
piasek  12,00 z /m3 

cement portlandzki zwyk y bez dodatków 35 440,00 z /t  
mieszanka asfaltu lanego, grysowa 850,00 z /t 
kraw niki drogowe betonowe 15x30 cm   22,00 z /m 
kraw dziaki iglaste kl. II    610,00 z /m3 

mieszanka betonowa 195,69 z /m3 

woda   5,00 z /m3 

Ceny pracy sprz tu:  
spycharka g sienicowa 74 kW 80,00 z /m-g 
walec statyczny samojezdny 10 t  83,20 z /m-g 
walec statyczny ci gniony ogumiony 6-10 t 42,00 z /m-g 
walec samojezdny wibracyjny 7,5 t  68,00 z /m-g 
ci gnik ko owy 55 kW   50,40 z /m-g 
ci gnik g sienicowy 55 kW 57,00 z /m-g 
mieszarka doczepna 1,9-2,3 m  4,46 z /m-g 
kocio  produkcyjno-transportowy do asfaltu lanego 1000 dm3 47,00 z /m-g 
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