
Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL

i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

 swój numer PESEL*,

 oznaczenie kwalifikacji,

 numer zadania,

 numer stanowiska.

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie

jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu

nadzorującego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji

pracy.

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie

ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie działań ratowniczych 
Oznaczenie kwalifikacji: MS.20 
Numer zadania: 01 

Czas trwania egzaminu: 120 minut 
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Zadanie egzaminacyjne 

Na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj czynności polegające na zbudowaniu zasłony wodnej oraz 

podawaniu rozproszonego prądu gaśniczego wody. W tym celu spraw linię główną złożoną z jednego 

odcinka węża W-75 zakończoną rozdzielaczem oraz dwie linie gaśnicze. Pierwszą linię gaśniczą spraw 

z trzech odcinków węża W-52 zakończoną kurtyną wodną 52 (urządzeniem do wytwarzania zasłony wodnej 

ZW 52). Drugą linię gaśniczą spraw z dwóch odcinków W-52 zakończoną prądownicą wodną PW 52. Linię 

główną przyłącz do nasady tłocznej pompy (lub innej nasady sprzętu do podawania wody znajdującego się na 

stanowisku egzaminacyjnym). Na linii głównej zastosuj mostki przejazdowe. 

Sprawianie linii gaśniczych i podawanie środka gaśniczego wykonaj z użyciem sprzętu ochrony układu 

oddechowego. Zakończenie czynności związanych z założeniem i podłączeniem sprzętu ochrony układu 

oddechowego oraz sprawieniem zasłony wodnej i podawaniem środka gaśniczego zgłoś do egzaminatora 

poprzez uniesienie ręki do góry. Czynności wykonuj z aktywnym sygnalizatorem bezruchu do momentu 

uniesienia ręki podczas podawania środka gaśniczego z dwóch linii gaśniczych. Stosuj rękawice robocze 

przez cały czas trwania zadania (za wyjątkiem obsługi aparatu powietrznego). Następnie odwodnij linie 

wężowe i zwiń sprzęt do pozycji wyjściowej. Złóż sprzęt w wyznaczonym miejscu. Zwijanie sprzętu możesz 

realizować po zdjęciu sprzętu ochrony układu oddechowego. 

Następnie dobierz sprzęt oświetleniowy i spraw maszt oświetleniowy z dwoma najaśnicami. Przygotuj 

agregat prądotwórczy wraz ze sprzętem oświetleniowym do pracy. Zakończenie tych czynności zgłoś 

egzaminatorowi poprzez podniesienie ręki. Następnie po uzyskaniu zgody egzaminatora uruchom agregat 

prądotwórczy i wykonaj oświetlenie terenu działań. Wykonanie tych czynności zgłoś egzaminatorowi 

poprzez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody egzaminatora wykonaj demontaż sprzętu do stanu 

początkowego.  

Zakończenie czynności zgłoś poprzez uniesienie ręki do góry. 

 

 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie będą podlegać 3 rezultaty:  

 wykonana zasłona wodna z kurtyny 52 (urządzeniem do wytwarzania zasłony wodnej ZW 52); 

 podany rozproszony prąd gaśniczy wody z prądownicy PW 52; 

 wykonane oświetlenie terenu działań 

oraz  

przebieg sprawiania linii gaśniczych i podawania środka gaśniczego, 

przebieg wykonania oświetlenia terenu działań. 

Strona 2 z 2
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl




