
Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót zwi zanych z budow  i utrzymaniem dróg i obiektów 
mostowych 

Oznaczenie kwalifikacji: B.32 
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 8 stron 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 
Rok 2014 

CZ  PRAKTYCZNA 

B.32-01-14.05 
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 

Na odcinku ulicy o d ugo ci 200 m zaplanowano wymian  warstw bitumicznych. Przekrój poprzeczny 
ulicy po remoncie pokazano na rysunku. Roboty prowadzone b d  zgodnie z za o eniami do wykonania 
robót przy wymianie warstw bitumicznych. 

Na podstawie tablic KNR nr 2–31 oraz norm wydajno ci dziennej maszyn drogowych, b d cych na 
wyposa eniu wykonawcy robót, sporz d  w formularzach znajduj cych si  w arkuszu egzaminacyjnym: 

przedmiar robót, 
harmonogram pracy maszyn prowadz cych. 

Przekrój poprzeczny ulicy po wymianie warstw bitumicznych 

Za o enia do wykonania robót przy wymianie warstw bitumicznych 

1. Wszystkie roboty b d  wykonywane mechanicznie. 
2. Do skropienia mi dzywarstwowego nale y zastosowa  asfalt drogowy D200. 
3. Wykonawca dysponuje niezb dnymi maszynami w ilo ci po jednej sztuce. 
4. Czas pracy jednej zmiany roboczej wynosi 8 godzin. 
5. Nale y przyj , e maszyn  prowadz c  jest: 

szczotka mechaniczna bez ci gnika i ci gnik ko owy 36 kW (50 KM) – przy oczyszczaniu warstw 
podbudowy, 
skrapiarka przewo na z r czn  pomp  250-500 dm3 – przy skrapianiu mi dzywarstwowym, 
rozk adarka mas bitumicznych szeroko ci 4,0 m – przy wbudowywaniu warstw bitumicznych. 

6. Nale y przyj , e oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych b dzie wykonywane 
równolegle z wbudowywaniem warstw bitumicznych. 

7. Ze wzgl dów organizacyjnych wykonawca robót rozpocznie uk adanie warstwy cieralnej po  
3 dniach od dnia wykonania warstwy podbudowy. 
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Wyci g z KNR NR 2-31 Nawierzchnie na drogach i ulicach 
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych  

Wyszczególnienie robót: Dla kol. 01-06: 1. Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszcze  r cznie szczotkami 
(stalowymi, z piasawy) lub mechanicznie szczotk  ci gnion  przez ci gnik. 2. Polewanie wod  w em z cysterny przy 
czyszczeniu mechanicznym. 3. R czne odspojenie stwardnia ych zanieczyszcze . Dla kol. 07 i 08: 1. Nape nienie skrapiarek 
lepiszczem. 2. Podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury. 3. Skropienie r czne w em oczyszczonej podbudowy lub 
nawierzchni.  

Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych- wirowych  
Wyszczególnienie robót: 1. Sprawdzenie profilu i oczyszczenie pod o a. 2. Posmarowanie bitumem kraw dzi urz dze  obcych 
i kraw ników. 3. Mechaniczne roz cielenie mieszanki mineralno-bitumicznej z r cznym u o eniem w miejscach niedost pnych 
dla rozk adarki. 4. Mechaniczne zag szczenie warstwy podbudowy z r cznym ubiciem przy urz dzeniach obcych.  
5. Sprawdzenie profilu pod u nego i poprzecznego.  
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Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych  
Wyszczególnienie robót: 1. Posmarowanie gor cym bitumem kraw dzi nawierzchni, kraw ników i urz dze  obcych.  
2. Mechaniczne roz o enie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania mieszanki ze wst pnym jej zag szczeniem 
urz dzeniami wibracyjnymi roz cielacza. 3. R czne roz o enie mieszanki w miejscach niedost pnych dla rozk adarki.  
4. Mechaniczne zag szczenie warstw nawierzchni z r cznym ubiciem mieszanki przy kraw nikach i urz dzeniach obcych.  
5. Obci cie kraw dzi.  
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Normy wydajno ci dziennej maszyn drogowych b d cych na wyposa eniu wykonawcy robót 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
przedmiar robót, 
harmonogram pracy maszyn prowadz cych – cz  analityczna, 
harmonogram pracy maszyn prowadz cych – cz  graficzna. 

Lp. Rodzaj maszyny Rodzaj roboty 
Norma wydajno ci 
dziennej [m2/dzie ] 

1. 
Szczotka mechaniczna bez ci gnika i ci gnik 
ko owy 36 kW (50 KM) 

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 
pomocniczej 

1 481,48 

2. 
Skrapiarka do bitumu przewo na z r czn  
pomp  250-500 dm3 

Skropienie podbudowy pomocniczej 
asfaltem 

655,74 

Skropienie podbudowy zasadniczej  
asfaltem 

655,73 

3. 
Rozk adarka mas bitumicznych o szeroko ci 
4,0 m 

Wykonanie podbudowy zasadniczej 
z betonu asfaltowego 

444,44 

Wbudowanie warstwy cieralnej 
z betonu asfaltowego 

842,11 

4. 
Szczotka mechaniczna bez ci gnika i ci gnik 
ko owy 36 kW (50 KM) 

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy 
zasadniczej 

4 705,88 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

Lp. 

Podstawa 
opracowania 

(KNR nr…, 
tabl. … 

kolumna...) 

Rodzaj i obliczenie ilo ci robót 
Jednostka 

miary 
Ilo  robót 

1 2 3 4 5 
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MIEJSCE DO WYKONYWANIA OBLICZE  
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