
Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja z ó  metod  odkrywkow  
Oznaczenie kwalifikacji: M.10 
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 5 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 

M.10-01-14.01 
Czas trwania egzaminu:120 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 

Przedsi biorca planuje eksploatacj  z o a ska  twardych o g sto  pozornej 2,5 Mg/m3 . Eksploatacja 
prowadzona b dzie w jednym pi trze eksploatacyjnym. Zak ad górniczy b dzie prowadzi  roboty na 2 
zmiany ka da po 8 godzin.  

Tabela 1. Dane produkcyjne zak adu górniczego 

Do za adunku urobionej ska y na samochody stosowana b dzie adowarka ko owa. 

Tabela 2. Katalogowe dane u ytkowe adowarki ko owej 

Urobion  ska  nale y za adowa  i przetransportowa  do zak adu przeróbczego. 

Okre l wydajno  i ilo  urz dze  niezb dnych do za adunku urobionej ska y. 

1. Oblicz: 
a. wydajno  dzienn  i godzinow  kopalni – wyniki zapisz w Tabeli 8, 
b. liczb  cykli roboczych adowarki – wyniki zapisz w Tabeli 4, 
c. wydajno  techniczn  i rzeczywist  dla adowarki ko owej – wyniki zapisz w Tabeli 9. W a ciwie 

dobrane wspó czynniki zaznacz przez podkre lenie w Tabelach 5 – 6. 
2. Porównaj uzyskany wynik wydajno ci rzeczywistej dla stosowanej adowarki z wydajno ci  

godzinow  kopalni – wybierz w a ciw  odpowied  przez podkre lenie w Tabeli 10. 

Wzory, wspó czynniki i miejsce na obliczenia znajduj  si  w arkuszu egzaminacyjnym. 

Wydobycie roczne 
Wko 

Liczba dni roboczych w roku 
T 

1 000 000 ton  252 dni 

Rodzaj 
Czas cyklu  

tck 

Pojemno  y ki  
qu 

adowarka y kowa 30 s 7,5 m3 
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Tabela 3. Wzory obliczeniowe 

Tabela 4. Liczba cykli roboczych adowarki 

Tabela 5. Wspó czynnik nape nienia y ki kn 

Tabela 6. Wspó czynnik rozluzowania kr 

Tabela 7. Wspó czynnik wykorzystania czasu roboczego adowarki kc 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
wydajno  dzienna i godzinowa kopalni – wype niona Tabela 8, 
wydajno  adowarki (teoretyczna, techniczna i rzeczywista) – wype niona Tabela 9, 
sprawdzony dobór adowarki do za adunku – wype niona Tabela 10. 

Nazwa wzoru Wzór Jednostka Wspó czynniki 

Wydajno  teoretyczna Qt = 60 · qu ·ne m3/h 
qu – pojemno  y ki 
ne – liczba cykli roboczych adowarki w ci gu  
minuty 

Liczba cykli roboczych  
adowarki w ci gu minuty 

ne = 60/tck cykl/min tck – czas jednego cyklu adowarki 

Wydajno  techniczna Qtech = Qt  kn/kr m3/h 
kn –wspó czynnik  nape nienia y ki 
kr – wspó czynnik rozlu nienia urobku w y ce 

Wydajno  rzeczywista Qrzecz = Qtech ·kc m3/h 
kc – wspó czynnik  wykorzystania czasu roboczego 
adowarki  

Liczba cykli roboczych adowarki w ci gu minuty cykl/min 

ne = 60/tck  

Rodzaj ska y  
3,0 6,0 10,0 15,0 

sypkie 0,90 0,85 0,90 0,90 

mi kkie 0,80 0,80 0,80 0,80 

kruche 0,60 0,60 0,60 0,60 

twarde  0,55 0,55 0,55 0,55 

Warto ci liczbowe kn  dla pojemno ci czerpaka, m3 

Lp. Rodzaj ska y kr 

1 atwo urabialne (piaski, wiry)  1,1 

2 rednio urabialne (piaski gliniaste, gliny piaszczyste) 1,2 

3 trudno urabialne (gliny, i y) 1,4 

4 twarde i bardzo twarde urabiane materia em wybuchowym  1,6 

Wspó czynnik wykorzystania czasu roboczego adowarki kc 

do oblicze  przyjmij warto  równ :  0,75 
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Tabela 8. Wydajno  dzienna i godzinowa kopalni 

Tabela 9. Wydajno ci adowarki 

Tabela 10. Sprawdzony dobór adowarki do za adunku 

Miejsce na obliczenia 

Wydobycie roczne 
Wko [m

3] 
Czas pracy na dob  

[h] 
Wydajno  dzienna 

Wd= Wko/T 
Wydajno  godzinowa  

Wh = Wd/h 

    

Wydajno  teoretyczna  
Qt 

Wydajno  techniczna  
Qtech 

Wydajno  rzeczywista  
Qrzecz 

   

Wydajno  rzeczywista  
adowarki  

Qrzecz  

Wydajno  godzinowa  
kopalni  

Wh = Wd/h  

adowarka pokryje potrzeby  
za adunkowe  

(w a ciwe podkre li ) 

  TAK / NIE 
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