
Nazwa 
kwalifikacji:

Organizacja robót zwi ązanych z regulacj ą cieków naturalnych oraz budow ą 
urzadzeń wodnych

Oznaczenie 
kwalifikacji: BD.28

Numer zadania: 01

Kod arkusza: BD.28-01-21.06-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1
Rezultat 1: Parametry techniczne odcinka rzeki prze znaczonego do konserwacji
i umocnienia skarp 
W tabeli 1 w kolumnie 4 zapisano:

R.1.1
dugość odcinka rzeki przewidzianego do konserwacji i umocnienia: 850,00 lub 850,0 lub 850 

R.1.2 kształt przekroju poprzecznego koryta rzeki: trapezowy
R.1.3 szerokość dna rzeki: 5,00 lub 5,0 lub 5 
R.1.4 nachylenie skarpy prawej: 1 : 2
R.1.5 nachylenie skarpy lewej: 1 : 2
R.1.6 wysokość zwierciadła wody ponad dnem rzeczywistym rzeki: 0,8
R.1.7 rzędna przekroju koryta - dno projektowane: 100,50 lub 100,5
R.1.8 rzędna przekroju koryta - brzeg lewy: 103,00 lub 103,0 lub 103
R.1.9 rzędna przekroju koryta - brzeg prawy: 103,50 lub 103,5
R.1.10 jednostki miary (kolumna 3 tabeli)

R.2 Rezultat 2: Parametry techniczne przekroju zamulone j części koryta rzeki
W tabeli 2 w kolumnie 4 zapisano:

R.2.1 grubość (głębokość) zamulenia: 0,4 
R.2.2 szerokość zamulenia dołem: 5,00 lub 5,0 lub 5
R.2.3 szerokość zamulenia górą: 6,60 lub 6,6
R.2.4 nachylenie skarp zamulonej części koryta rzeki: 1 : 2
R.2.5 jednostki miary (kolumna 3 tabeli)
R.3 Rezultat 3: Przekrój poprzeczny zamulonej cz ęści koryta rzeki

Narysowany przekrój z wymiarami:
R.3.1 zwymiarowana grubość (głębokość) zamulenia: 0,4 
R.3.2 zwymiarowana szerokość zamulenia dołem: 5,00 lub 5,0 lub 5 
R.3.3 zwymiarowana szerokość zamulenia górą: 6,60 lub 6,6
R.3.4 opisane nachylenie skarp: 1 : 2 (przynajmniej jednej skarpy)
R.3.5 przekrój zwymiarowany w [m]

R.4
Rezultat 4: Parametry techniczne elementów obj ętych robotami konserwcyjnymi
i umocnieniowymi
W tabeli 3 w kolumnie 4 zapisano:

R.4.1 grubość warstwy urobku z odmulenia do rozplantowania na obu brzegach rzeki: 0,2
R.4.2 liczba skarp do wykoszenia i wygrabienia: 2
R.4.3 szerokość skarpy do wygrabienia po wykoszeniu porostów: 3,00 lub 3,0 lub 3
R.4.4 szerokość skarpy do wykoszenia: 3,00 lub 3,0 lub 3 
R.4.5 objętość wyrwy do zasypania: 55,00 lub 55,0 lub 55
R.4.6 długość umocnienia opaską z kiszki faszynowej na skarpie: 850,00 lub 850,0 lub 850
R.4.7 liczba skarp do umocnienia kiszką faszynową: 2
R.4.8 średnica kiszki faszynowej: 0,2
R.4.9 jednostki miary (kolumna 3 tabeli)

R.5
Rezultat 5: Ilo ść robót konserwacyjnych i umocnieniowych przewidzian ych do 
wykonania po wykoszeniu i wygrabieniu porostów ze s karp
W tabeli 4 w kolumnie 4 zapisano:

R.5.1 pole powierzchni zamulenia części koryta rzeki: 2,32
R.5.2 objętość namułu do wydobycia z koryta rzeki: 1 972,00 lub 1 972,0 lub 1 972
R.5.3 objętość namułu niezbędna do zasypania wyrwy: 55,00 lub 55,0 lub 55
R.5.4 objętość namułu  pozostałego po zasypaniu wyrwy: 1 917,00 lub 1 917,0 lub 1 917
R.5.5 objętość namułu do rozplantowania wzdłuż jednego brzegu rzeki: 958,50 lub 958,5

R.5.6
pole powierzchni wzdłuż brzegów rzeki, na której zostanie rozłożony namuł wydobyty
z koryta rzeki: 9 585,00 lub 9 585,0 lub 9 585
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R.5.7 liczba brzegów do umocnienia kiszką faszynową: 2

R.5.8
długość pojedynczego brzegu rzeki do umocnienia kiszką faszynową: 850,00 lub 850,0 lub  
850

R.5.9 długość kiszki faszynowej do umocnienia obu skarp rzeki: 1 700,00 lub 1 700,0 lub 1 700

R.5.10 jednostki miary (kolumna 3 tabeli)

R.6
Rezultat 6: Przedmiar robót na wykoszenie i wygrabi enie porostów ze skarp koryta 
rzeki
W tabeli 5 zapisano:

R.6.1 powierzchnia wykoszonych porostów: 5 100,00 lub 5 100,0 lub 5 100

R.6.2
zapisane działanie prowadzące do obliczenia powierzchni wykoszonych porostów np.:
2 × 3,00 × 850,00 = 5 100,00

R.6.3 wpisana jednostka powierzchni wykoszenia skarpy: m2

R.6.4 przeniesiona obliczona ilość robót z kolumny 3 do kolumny 5
R.6.5 powierzchnia wygrabionych porostów: 5 100,00 lub 5 100,0 lub 5 100

R.6.6
zapisane działanie prowadzące do obliczenia powierzchni wygrabionych porostów np.:
2 × 3,00 × 850,00 = 5 100,00

R.6.7 wpisana jednostka powierzchni wygrabienia skarpy: m2

R.6.8 przeniesiona obliczona ilość robót z kolumny 3 do kolumny 5

W
ię

ce
j a

rk
us

zy
 z

na
jd

zi
es

z 
na

 st
ro

ni
e:

 a
rk

us
ze

.p
l


