
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: Organizacja prac zwi zanych z budow  oraz konserwacj  obiektów ma ej architektury 
krajobrazu 

Oznaczenie kwalifikacji: R.22 
Numer zadania: 01 

R.22-01-15.05 
Czas trwania egzaminu: 180 minut 

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2015 

CZ  PRAKTYCZNA 
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 7 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 (ZNCP).

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 ZNCP.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji

pracy.
8. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub

w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego ZNCP.
9. 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 ci

Uk ad graficzny © CKE 2015 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Uzupełnij projekt zagospodarowania terenu. 
Na podstawie dokumentacji rysunkowej zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym w postaci planu 
zagospodarowania fragmentu terenu i przekroju A – A opracuj plan wykonania nawierzchni z kostki 
brukowej dębowej na gruncie przepuszczalnym. Plan zapisz w tabeli – Plan wykonania nawierzchni  
z kostki brukowej dębowej.  
Sporządź wykaz narzędzi i sprzętu, niezbędnych do wykonania nawierzchni z kostki brukowej dębowej  
w tabeli – Wykaz narzędzi i sprzętu. 
Wykonaj przekrój konstrukcyjny murka oporowego w skali 1:5 i opisz go. Rysunek z opisem wykonaj na 
szablonie – przekrój B – B. 
Opisz przekrój konstrukcyjny schodów na szablonie – przekrój C – C. 
Sporządź zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów związanych z wykonaniem 4,00 m2 
nawierzchni gruntowej gliniasto-piaskowej o grubości 5 cm na podstawie danych zawartych w tabelach  
– Wyciąg z KNR 2-21 Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych oraz Cennik 
materiałów i robocizny. Zestawienie kosztów wykonaj na formularzu – Zestawienie kosztów bezpośrednich 
materiałów i robocizny. 

Plan zagospodarowania fragmentu terenu 
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Przekrój A – A 

Wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych KNR 2-21 
Układanie nawierzchni gruntowych placów i dróg ogrodowych 

Cennik materiałów i robocizny 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów: 
− plan wykonania nawierzchni z kostki brukowej dębowej, 
− wykaz narzędzi i sprzętu, 
− przekrój B – B, 
− przekrój C – C, 
− zestawienie kosztów bezpośrednich robocizny i materiałów. 

Lp. Materiał Jednostka Cena jednostkowa 
[zł] 

1. Glina m³ 20,00 

2. Piasek m³ 26,00 

3. Drewno opałowe kg 1,50 

4. Woda m³ 5,00 

5. Robocizna r-g 10,00 
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Plan wykonania nawierzchni z kostki brukowej dębowej 
Lp. Czynność do wykonania 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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Wykaz narzędzi i sprzętu 

Lp. Narzędzia lub sprzęt 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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Przekrój B – B 

 

Przekrój C – C 
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Zestawienie kosztów bezpośrednich materiałów i robocizny 

Lp. 

Podstawa 
wyceny  

lub pozycja 
analizy 

Opis kosztorysowy, jednostki 
miary i ilość 

Cena  
jednostkowa 

(zł) 

Wartość kosztorysowa (zł) 

Robocizna Materiały Sprzęt 
R M S 

01 02 03 04 05 06 07 

            

      Razem       
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