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Nazwa kwalifikacji: Budowa fortepianów i pianin
Oznaczenie kwalifikacji: S.06
Numer zadania: 01

Wypeánia zdający

Miejsce na naklejkĊ z numerem
PESEL i z kodem oĞrodka

Numer PESEL zdającego*
S.06-01-16.01
Czas trwania egzaminu: 180 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
CZĉĝû PRAKTYCZNA
Instrukcja dla zdającego
1.

Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejkĊ z numerem PESEL i z kodem oĞrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkĊ z numerem PESEL oraz wpisz:
− swój numer PESEL*,
− oznaczenie kwalifikacji,
− numer zadania,
− numer stanowiska.
3. KARTĉ OCENY przekaĪ zespoáowi nadzorującemu.
4. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera báĊdów. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgáoĞ przez podniesienie rĊki przewodniczącemu zespoáu nadzorującego.
5. Zapoznaj siĊ z treĞcią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten
nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczĊcia i zakoĔczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespoáu
nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeĔstwa i organizacji
pracy.
8. JeĪeli w zadaniu egzaminacyjnym wystĊpuje polecenie „zgáoĞ gotowoĞü do oceny przez
podniesienie rĊki”, to zastosuj siĊ do polecenia i poczekaj na decyzjĊ przewodniczącego zespoáu
nadzorującego.
9. Po zakoĔczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespoáu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespoáu nadzorującego moĪesz opuĞciü salĊ/miejsce przeprowadzania
egzaminu.
Powodzenia!
* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadnie egzaminacyjne
Wykonaj prace regulacyjne pilotów pianina.
Na stanowisku do przeprowadzania korekty pianin znajduje siĊ instrument, w którym nie zostaáa
dokoĔczona regulacja pilotów.
Wykonaj regulacjĊ pilotów w zespole klawiatury i mechanizmu pianina.
Na wyznaczonym stanowisku egzaminacyjnym, oznaczonym numerem, który wylosowaáeĞ, wyposaĪonym
w niezbĊdne narzĊdzia i sprzĊt, wykonaj – zgodnie z zasadami bezpieczeĔstwa i higieny pracy – prace
regulacyjne, korzystając z narzĊdzi i sprzĊtu zgodnie z ich przeznaczeniem.
Po wykonaniu regulacji pilotów pianina, uporządkuj stanowisko egzaminacyjne.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegaü bĊdą 3 rezultaty:
− wyregulowane piloty klawiatury w przedziale od C3 do Gis3,
− wyregulowane piloty klawiatury w przedziale od A3 do E4,
− wyregulowane piloty klawiatury w przedziale od F4 do C5
oraz
przebieg regulacji pilotów pianina.
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