
Nazwa kwalifikacji: Monta  i utrzymanie linii telekomunikacyjnych 
Oznaczenie kwalifikacji: E.01 
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 
Rok 2014 

CZ  PRAKTYCZNA 

E.01-01-14.05 
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 

Wykonaj z cze kablowe odga ne z kabla miejscowego XzTKMXpw 5×4×0,5 oraz dwóch kabli 
stacyjnych YTKSYekw 5×2×0,5 zgodnie ze schematem pogl dowym instalacji.   
Os on  kablow  oraz kable stacyjne zamocuj do p yty monta owej, a ko ce kabli zako cz na g owicach 
kablowych GK2 i GK3. 
Uwaga: Zg o  przez podniesienie r ki gotowo  do wykonanie nast puj cych prac: 

1. Po przygotowaniu ko cówek kabli do wykonania z cza, zg o  przewodnicz cemu ZNCP, gotowo  
do po czenia  poszczególnych y . Po uzyskaniu zgody, po cz y y. 

2. Po umieszczeniu po czonych kabli w os onie z cza i zamocowanie opaskami, zg o  
przewodnicz cemu ZNCP, gotowo  do zamkni cia os ony z cza. Po uzyskaniu zgody, zamknij 
os on . 

Po zako czeniu prac monta owych wykonaj pomiary kontrolne rezystancji p tli y  wszystkich par 
kablowych oraz pomiary ci g o ci ekranów. Wyniki pomiarów zanotuj w arkuszu egzaminacyjnym 
w przeznaczonym do tego miejscu. 

Schemat pogl dowy instalacji 

Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, bhp i p. po . oraz ochrony rodowiska, 
a po ich zako czeniu, uporz dkuj stanowisko. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
− przygotowane ko cówki kabli do wykonania z cza, 
− wykonane odga ne z cze kablowe, 
− zamocowana os ona kablowa oraz kable stacyjne do p yty monta owej, 
− wyniki pomiarów kontrolach 

oraz 
− przebieg wykonywania z cza kablowego oraz mocowania os ony i kabli do p yty monta owej. 
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Wyniki pomiarów kontrolnych 

Pomiary kontrolne po czonych ekranów kabli 
Tabela 1. 

Pomiary kontrolne po czonych y  kabli 
Tabela 2. 

Rezystancja ekranów kabla miejscowego i kabla stacyjnego pierwszego z dowoln  
y  kablow  Rekran1 [ ] …...…………….. 

Rezystancja ekranów kabla miejscowego i kabla stacyjnego drugiego z dowoln  y  
kablow  Rekran2 [ ] …...…………….. 

Kabel miejscowy XzTKMXpw 
5×4×0,5  Rezystancja p tli y  R [ ] 

Nr wi zki Barwa izolacji y  Nr kabla Nr wi zki Barwa izolacji y   

1.(a,b) czerwona, bia a 1 1.(a,b) bia a, niebieska  

1.(c,d) zielona, szara 1 2.(a,b) bia a, pomara czowa  

2.(a,b) niebieska, bia a 1 3.(a,b) bia a, zielona  

2.(c,d) zielona, szara 1 4.(a,b) bia a, br zowa  

3.(a,b) ó ta, bia a 1 5.(a,b) bia a, szara  

3.(c,d) zielona, szara 2 1.(a,b) bia a, niebieska  

4.(a,b) br zowa, bia a 2 2.(a,b) bia a, pomara czowa  

4.(c,d) zielona, szara 2 3.(a,b) bia a, zielona  

5.(a,b) fioletowa, bia a 2 4.(a,b) bia a, br zowa  

5.(c,d) zielona, szara 2 5.(a,b) bia a, szara  

Kabel stacyjny YTKSYekw 5×2×0,5  
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