
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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie zasobów leśnych 
Oznaczenie kwalifikacji: R.14 
Numer zadania: 01 

R.14-01-17.06
Czas trwania egzaminu: 120 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2017 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

Układ graficzny © CKE 2016 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Sporządź rejestr odbioru drewna (ROD) na rejestratorze dla 2 dłużyc i wydrukuj go. 

Numery sztuk napisane będą na czołach dłużyc. Loginem będzie PESEL zdającego, a hasłem  

4 ostatnie cyfry numeru PESEL. Pozycja planu, grupa czynności, oddział i numer wykonawcy wskazane 

zostaną przez asystenta technicznego. Kierunek przychodu drewna: PKS. 

Gatunek i sortyment dłużyc oraz wartości pomierzonych wielkości (średnice drewna w korze oraz pomiar 

długości) zapisz w karcie pomiarów dłużyc. Wszystkie dane i wartości wprowadź do rejestratora.  

Zadanie wykonaj zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

w zagospodarowaniu lasu, zasadami sztuki leśnej oraz instrukcją użytkowania rejestratora i drukarki. 

Wszelkie nieprawidłowości zgłoś przewodniczącemu ZN. Uporządkuj stanowisko pracy. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 

 wydruk rejestru odbioru drewna (ROD), 

 dane sklasyfikowanej pierwszej sztuki dłużycy, 

 dane sklasyfikowanej drugiej sztuki dłużycy 

oraz  

przebieg wykonania pomiarów i obsługi rejestratora.  

Karta pomiarów dłużyc 

Nr 
sztuki 

Gatunek 
Klasa 

Jakościowo-
Wymiarowa 

Długość 
rzeczywista (m) 

Średnica w połowie 
długości (cm) 

w korze 
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Wypełnia zdający 
  
  
  
 

Do arkusza egzaminacyjnego dołączam wydruki w liczbie ………… kartek. 
  
  
  
  
Wypełnia Przewodniczący ZN 
  
  
Potwierdzam dołączenie przez zdającego do arkusza egzaminacyjnego wydruków w liczbie …….. kartek. 
  
  
                                                                                                                      ……………………………… 

                                                                                                                                          Czytelny podpis Przewodniczącego ZN 
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