
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*,
− oznaczenie kwalifikacji,
− numer zadania,
− numer stanowiska.

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu.
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.
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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 

Miejsce na naklejk  z numerem 
PESEL i z kodem o rodka Wype nia zdaj cy 

Numer PESEL zdaj cego* 

Nazwa kwalifikacji: Monta  i konserwacja instalacji elektrycznych 
Oznaczenie kwalifikacji: E.08 
Numer zadania: 01 

E.08-01-16.01 
Czas trwania egzaminu: 180 minut 
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Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj instalacj  o wietleniow  natynkow  w listwach elektroinstalacyjnych, która umo liwia 
sterowanie o wietleniem z trzech miejsc za pomoc  czników schodowych i krzy owego, zgodnie ze 
schematem ideowym przedstawionym na rysunku 1. Instalacj  wykonaj przewodem DY 1,5 300/500 V.  
Po pod czeniu zasilania o wietlenie mo na w czy  lub/i wy czy  dowolnym cznikiem. 
Zadanie rozpocznij od uzupe nienia na druku samokopiuj cym schematu monta owego instalacji 
o wietleniowej. Przez podniesienie r ki zasygnalizuj Przewodnicz cemu ZN gotowo  oddania 
uzupe nionego schematu monta owego. Przeka  do oceny orygina  schematu, a kopi  pozostaw na 
stanowisku. 
Sprawd  przed monta em poprawno  dzia ania zestyków czników. Wyniki testów oraz wnioski  
z analizy wyników zapisz na druku samokopiuj cym Protoko u z przeprowadzonych pomiarów w tabeli 1.   
Zamontuj elementy instalacji na p ycie monta owej. Rozmie  elementy uk adu zgodnie  
z rysunkiem 2. Plan rozmieszczenia elementów instalacji o wietleniowej na p ycie monta owej. Po cz 
elementy instalacji na podstawie uzupe nionego schematu monta owego. Sprawd  ci g o  przewodu 
ochronnego. Wyniki testów oraz wnioski z analizy wyników zapisz na druku samokopiuj cym Protoko u  
z przeprowadzonych pomiarów w tabeli 2.  
Przez podniesienie r ki zasygnalizuj Przewodnicz cemu ZN gotowo  oddania wype nionego Protoko u  
z przeprowadzonych pomiarów. Przeka  do oceny orygina  protoko u, a kopi  pozostaw na stanowisku.  

Uwaga!  
Zg o  Przewodnicz cemu ZN gotowo  do uruchomienia instalacji. Napi cie mo esz za czy  tylko po 
uzyskaniu jego zgody. 

Je eli uk ad nie dzia a prawid owo masz prawo do wykonania poprawek w wyznaczonym czasie trwania 
egzaminu.  
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku pracy, wyposa onym w niezb dne materia y, narz dzia  
i sprz t.  

Rysunek 1. Schemat ideowy instalacji o wietleniowej 
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PZ, P1, P2 – puszki rozga ne    
Q1, Q2, Q3 – czniki instalacyjne    
Op1, Op2 – oprawy o wietleniowe 

Rysunek 2. Plan rozmieszczenia elementów instalacji o wietleniowej na p ycie monta owej 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
− schemat monta owy instalacji o wietleniowej (druk samokopiuj cy 1), 
− zamontowana instalacja maskuj ca (listwy elektroinstalacyjne), 
− wykonana i uruchomiona instalacja o wietleniowa, 
− Protokó  z przeprowadzonych pomiarów (druk samokopiuj cy 2) 

oraz 
przebieg wykonywania instalacji elektrycznej na p ycie monta owej. 

Strona 3 z 3

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl


