
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie dzia a  ratowniczych 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.22 
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 2 strony 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  
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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 

Wykonujesz rozkazy kieruj cego podczas dzia a  ratowniczo – ga niczych. 

1. Sprawienie linii ga niczych  
1.1. Wykonaj rozwini cie pierwszej linii ga niczej sk adaj cej si  z 2 odcinków W 52, zako czonych 
pr downic  typu turbo jet.  
1.2. Wykonaj rozwini cie trzeciej linii ga niczej sk adaj cej si  z 2 odcinków W 75, zako czonych kurtyn  
wodn . 
1.3. Obie linie poprowad  przez przeszkod  – cian  – i zabezpiecz je siode kiem w owym (pierwsza 
linia) i podpink  w ow  (trzecia linia). 
1.4. Zabezpiecz mo liwo  przejazdu samochodem osobowym przez lini  g ówn  na pierwszych odcinkach 
za rozdzielaczem.  

2. U ycie pr dów wody 
2.1. Przygotuj i za ó  aparat i mask  ochrony uk adu oddechowego do pracy (praca w podpi tym aparacie).  
2.2. Uruchom na rozdzielaczu kurtyn  wodn .  
2.3. Zajmij stanowisko pr downica, przeka  sygna  asystentowi drog  radiow  o podaniu wody na lini  
ga nicz  i podaj pr d rozproszony.  
2.4. Na polecenie egzaminatora przeka  sygna  asystentowi drog  radiow  o zatrzymaniu wody na linii 
ga niczej i kurtyn .  
2.5. Zwi  sprz t i umie  przy samochodzie. 

3. Otwarcie przedzia u silnikowego samochodu. 
3.1. Spraw zestaw hydrauliczny zako czony no ycami.  
Zg o  egzaminatorowi (poprzez podniesienie r ki) gotowo  u ycia no yc hydraulicznych. 
3.2. Przetnij przy u yciu no yc hydraulicznych metalowy element uniemo liwiaj cy otwarcie maski 
przedzia u silnika pojazdu, mask  pozostaw otwart  i zabezpieczon  przed zamkni ciem. 
3.3. Zwi  i uporz dkuj sprz t . 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
sprawione linie ga nicze, 
przygotowany do u ycia zestaw hydrauliczny, 
otwarty przedzia  silnikowy samochodu, 
zwini ty i uporz dkowany sprz t (w tym zestaw hydrauliczny) po zako czeniu pracy  

oraz 
u ycie pr dów wody. 
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