
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: Wykonywanie działań ratowniczych 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.22 
Numer zadania: 01 
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Zadanie egzaminacyjne 

Będąc na stanowisku egzaminacyjnym nawiąż kontakt z egzaminatorem, wykorzystując radiotelefon 

przenośny oraz stosując zasady organizacji łączności w sieciach radiowych UKF PSP. Twój kryptonim 

radiowy to: RATOWNIK + nr stanowiska. Kryptonim egzaminatora to: EGZAMINATOR 1. 

Przygotuj linię wężową do podawania prądu zwartego wody (na sucho). W tym celu spraw od nasady 

tłocznej motopompy linię główną złożoną z dwóch odcinków węża W-75 zakończoną rozdzielaczem oraz 

linię gaśniczą z jednego odcinka węża W-52. Linię główną przeprowadź przez symulowaną przeszkodę 

terenową (rów) z wykorzystaniem przęsła drabiny nasadkowej. Każdorazowe przejście przez symulowaną 

przeszkodę terenową realizuj z użyciem przęsła drabiny nasadkowej. 

Zakończenie czynności związanych ze sprawianiem linii wężowej zgłoś egzaminatorowi z wykorzystaniem 

radiotelefonu. Zwiń linię wężową, stosując zasady taktyki, a sprzęt złóż do pozycji wyjściowej. 

Następnie na przygotowanym trójnogu zbuduj stanowisko do ewakuacji pionowej z zastosowaniem bloczka 

ruchomego oraz taśmy stanowiskowej i karabinka. Wykorzystując linę alpinistyczną, wykonaj na manekinie 

węzeł ratowniczy (skrajny tatrzański) i zabezpiecz go. Na drugim wolnym końcu liny wykonaj węzeł ósemka 

z pętlą. Przygotuj układ wyciągowy w celu uniesienia manekina z podłoża. Do przygotowania układu 

wyciągowego możesz korzystać z drabiny nasadkowej. Gotowość do podniesienia manekina zgłoś 

egzaminatorowi z użyciem radiotelefonu. Stosując zbudowany układ wyciągowy (lina z węzłami, bloczek 

ruchomy), podnieś manekina tak, aby swobodnie zawisnął na linie (nie dotykał podłoża). Dokonaj demontażu 

układu wyciągowego do pozycji wyjściowej. 

Następnie przygotuj do pracy pilarkę łańcuchową do drewna. Zakończenie czynności zgłoś egzaminatorowi  

z użyciem radiotelefonu. Następnie w porozumieniu z egzaminatorem przetnij przygotowany na stanowisku 

egzaminacyjnym element drewniany, stosując takie zasady jak przy odcinaniu konarów drzewa z kosza 

drabiny mechanicznej. 

Dokonaj demontażu pilarki łańcuchowej do stanu początkowego. 

Uwaga. Zadanie wykonaj na wyznaczonym stanowisku egzaminacyjnym. Pamiętaj o stosowaniu środków 

ochrony indywidualnej. Ponadto wykonuj czynności zgodnie z zasadami BHP, instrukcjami obsługi sprzętu, 

obowiązującymi procedurami oraz zasadami postępowania właściwymi dla zawodu ze szczególnym 

uwzględnieniem taktyki. Wykonuj czynności sprawnie, bez przerw. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlegać będą 3 rezultaty: 

 sprawiona linia wężowa, 

 ewakuacja poszkodowanego, 

 przecięty element drewniany 

oraz 

przebieg sprawienia linii wężowej i przebieg przecięcia elementu drewnianego. 
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