
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.28-01-22.01-SG

Wersja arkusza: SG

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Przekrój koryta rzeki i stref przybrze żnych - Rysunek 1
Zdający wpisał:

R.1.1 głębokość koryta rzeki [m] - 2 lub 2,0 lub 2,00

R.1.2 szerokość koryta rzeki [m] - 3 lub 3,0 lub 3,00

R.1.3 rzut poziomy skarpy (przynajmniej 1 raz) [m] - 4 lub 4,0 lub 4,00

R.1.4 szerokość strefy przybrzeżnej (przynajmniej 1 raz) [m] - 4 lub 4,0 lub 4,00

R.1.5 szerokość skarpy (przynajmniej 1 raz) [m] - 4,47 

R.1.6 nachylenie skarpy (przynajmniej na jednej skarpie) - 1 : 2
R.2 Rezultat 2: Powierzchnie do wygrabienia - Tabela 2

Zdający wpisał:

R.2.1 długość odcinka rzeki [m] - 2 500 lub 2 500,0 lub 2 500,00
R.2.2 szerokość dna koryta rzeki [m] - 3 lub 3,0 lub 3,00

R.2.3 szerokość skarpy [m] - 4,47

R.4.4 szerokośc strefy przybrzeżnej [m] - 4 lub 4,0 lub 4,00

R.2.5 powierzchnię dna koryta rzeki do wygrabienia [m2] - 7 500 lub 7 500,0 lub 7 500,00
R.2.6 powierzchnię skarp do wygrabienia [m2] - 22 350 lub 22 350,0 lub 22 350,00
R.2.7 powierzchnię stref przybrzeżnych do wygrabienia [m2] - 20 000 lub 20 000,0 lub 22 000,00
R.2.8 całkowitą powierzchnię do wygrabienia [m2] - 49 850 lub 49 850,0 lub 49 850,00
R.3 Rezultat 3: Liczba koszy siatkowo-kamiennych

Zdający wpisał:

R.3.1
długość brzegu rzeki do umocnienia koszami siatkowo-kamiennymi [m] - 20 lub 20,0 lub 
20,00

R.3.2 szerokość pojedynczego kosza siatkowo-kamiennego [m] - 0,5 lub 0,50 
R.3.3 liczbę koszy siatkowo-kamiennych w I warstwie [szt.] - 40 
R.3.4 liczbę koszy siatkowo-kamiennych w II warstwie [szt.] - 40
R.3.5 razem liczbę koszy siatkowo-kamiennych [szt.] - 80
R.4 Rezultat 4: Długo ść umocnienia kiszkami faszynowymi

Zdający wpisał:

R.4.1
długość prawego odcinka rzeki, na którym należy ułożyć kiszkę faszynową [m] -  2 500 lub 2 
500,0 lub 2 500,00

R.4.2
długość lewego odcinka rzeki, na którym należy ułożyć kiszkę faszynową [m] - 2 480 lub
2 480,0 lub 2 480,00

R.4.3  całkowitą długość umocnienia z kiszek faszynowych [m] - 4 980 lub 4 980,0 lub 4980,00
R.5 Rezultat 5: Harmonogram ogólny robót - Tabela 3

Uwaga: Kryteria R.5.6 - R.5.8 należy uznać za spełnione nawet wówczs, gdy zdający dni 
robocze zaznaczył w inny sposób niż linią poziomą np.: znakiem "X", albo zaczernieniem 
kratek dni roboczych, albo zakreskowaniem kratek dni roboczych itp.

R.5.1 dni robocze w poszczególnych wierszach zaznaczył liniami ciągłymi poziomymi

R.5.2
uwzględnił niepracujące niedziele w pozycjach 2, 3 i 4 pozostawiając niewypełnione kratki 
dla 7 dnia tygodnia w pozycjach 2, 3 i 4 lub oznaczając te dni w inny sposób

R.5.3 wpisał liczbę dni pracy w pozycji 1 - 6
R.5.4 wpisał liczbę dni pracy w pozycji 2 - 16

R.5.5 wpisał liczbę dni pracy w pozycji 3 - 9

R.5.6 zaznaczył w poz. 1 liczbę dni pracy -  od 1 do 6 dnia roboczego

R.5.7 zaznaczył w poz. 2 liczbę dni pracy -  od 1 do 16 dnia roboczego

R.5.8 zaznaczył w poz. 4 liczbę dni pracy  - od 1 do 9 dnia roboczego

R.5.9 zastosował metodę równoległego wykonania robót
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