
Nazwa kwalifikacji: Zarz dzanie dzia aniami ratowniczymi 
Oznaczenie kwalifikacji: Z.23 
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 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. 

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  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PRAKTYCZNA 

Z.23-01-14.01 
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 

W dniu 30 lipca 20XX r. o godzinie 14:30 Dyspozytor Miejskiego Stanowiska Kierowania w Opolu 
przyj  zg oszenie o wypadku i wycieku paliwa, do którego dosz o w budynku magazynu na terenie 
gospodarstwa rolnego w miejscowo ci Ozimek, przy ul. eromskiego 2. Zg oszenia dokona  telefonicznie 
poszkodowany pan Jan Kowalski. O godzinie 14:31 Dyspozytor zadysponowa  do zdarzenia samochód 
ratownictwa chemicznego SRChem (3 osoby), GBA 2,5/16 (6 osób) i samochód operacyjny SOp, którym 
Ty jako Kieruj cy Dzia aniami Ratowniczymi przyby e  na miejsce zdarzenia. Zadysponowane pojazdy ze 
stra nicy wyjecha y o godz. 14:31 i po przebyciu 5 km, o godz. 14:39 przyby y na miejsce zdarzenia.  
O godzinie 14:43 poszkodowany zosta  przekazany zespo owi pogotowia ratunkowego. O godzinie 16:30 
samochody powróci y do stra nicy. 

Na podstawie za czonych danych: 
− Informacji dotycz cej sytuacji na miejscu zdarzenia i oceny sytuacji, 
− wykazu pojazdów bior cych udzia  w dzia aniach i ich wyposa enia 

wype nij: 
− Tabel  1 – Rozkazy dla zast pu nr 1 i zast pu nr 2, 
− Tabel  2 – Przebieg podj tych dzia a  w zakresie wydanych rozkazów (z uwzgl dnieniem 

kalkulacji zu ycia rodka pianotwórczego dla zabezpieczenia rozlewiska benzyny, opisu sposobu 
udzielenia poszkodowanemu kwalifikowanej pierwszej pomocy, opisu sposobu i cznego czasu 
przepompowywania oleju nap dowego do zbiorników zast pczych), 

− Tabel  3 – G sto  obci enia ogniowego,  
− Tabel  4 – Informacja ze zdarzenia. 
 
 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. 

Ocenie podlega  b d  4 rezultaty: 
− wype niona tabela 1 ,,Wydane rozkazy", 
− wype niona tabela 2 ,, Przebieg podj tych dzia a  w zakresie wydanych rozkazów ", 
− wype niona tabela 3 ,, G sto  obci enia ogniowego", 
− wype niona tabela 4 ,, Informacja ze zdarzenia". 

 

 

Informacje dotycz ce sytuacji na miejscu zdarzenia i ocena sytuacji. 
Budynek wolnostoj cy magazynu o wysoko ci 6 metrów posiada  ciany zewn trzne oraz wewn trzne 
wykonane z pustaka u lowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grubo ci 20 cm. Pod og  stanowi 
wylewka betonowa. Dach lekki, wykonany z blachy falistej, 2 bramy wjazdowe o szeroko ci 4 m ka da. 
Warunki atmosferyczne: temperatura 25 °C, s onecznie wiatr po udniowy, pr dko  wiatru 3m/min.  
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Sytuacj  obrazuje szkic. 

Po przybyciu zast pów na miejsce zdarzenia, w wyniku rozpoznania stwierdzono, e w a ciciel 
gospodarstwa przewozi  w magazynie wózkiem wid owym beczk  z benzyn . Wskutek braku ostro no ci 
straci  panowanie nad pojazdem i wjecha  w inne zbiorniki z paliwem, po czym wypad  z wózka na 
posadzk  i przytomny le y obok, uskar aj c sie na ból w plecach oraz duszno ci. Beczka z paliwem 
przetoczy a si  i rozla a ca  zawarto  w rodkowej cz ci magazynu. Wyciek obejmuje 65% powierzchni 
magazynu. Plam  nale y zabezpieczy  poprzez pokrycie pian  ci k  o Ls = 12, st eniu rodka 
pianotwórczego 7% i grubo ci 7 cm z pr downicy PP-2. Uszkodzone zbiorniki z olejem s  szczelne, ale ich 
zawarto  nale y ca kowicie przepompowa  do zast pczych zbiorników umieszczonych na zewn trz 
magazynu przy u yciu pompy beczkowej Lutz o wydajno ci 200 l/min i sprawno ci 80%. Budynek jest 
wyposa ony w instalacj  elektryczn , a wy cznik g ówny znajduje sie na zewn trz budynku przy bramie 
najbli ej magazynowanych zbiorników z paliwem. Teren utwardzony, umo liwiaj cy dojazd samochodów 
po arniczych.  
W magazynie wyznaczono wcze niej 2 strefy po arowe, które obejmuj : 

1. pomieszczenia socjalne zaliczone do ZL III; 
2. hal  magazynow , zaliczona do PM, na której w chwili zdarzenia znajdowa y si : 

− 4 zbiorniki DPPL o pojemno ci 1 m3 ka dy, zawieraj ce olej nap dowy ciep o spalania (Qc)  
44 MJ/kg. Wype nienie zbiorników 1– 80%, 2 – 60%, 3 – 50% 4 – 30%, g sto  0,85 g/cm3, 

− 1 beczka z tworzywa PP (5) o pojemno ci 200 l wype niona ca kowicie benzyn  o cieple spalania 
(Qc) 47 MJ /kg, g sto  0,65 g/cm3, 

− 35 ton zbo a w workach ustawionych przy cianach magazynu. Ciep o spalania (Qc 16 MJ/kg). 
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W dzia aniach bierze udzia : 
− Samochód ratowniczo-ga niczy OP 220 – 21, typoszeregu GBA 2/16  

Wybrane elementy wyposa enia: 
1. Pr downica pianowa PP2          1 szt. 
2. Pr downica wodna PW 52          2 szt. 
3. Pr downica wodna PW 75          1 szt. 
4. Stojak hydrantowy + klucz         1 kpl 
5. Zbiornik brezentowy          1 szt. 
6. Wytwornica pianowa WP2/75         1 szt. 
7. Zasysacz liniowy Z2 z w ykiem         1 szt. 
8. rodek pianotwórczy           2 zb. 
9. W e po arnicze t oczne W75         4 szt. 

10. W e po arnicze t oczne W52         6 szt. 
11. Maska do aparatu powietrznego         6 szt. 
12. Aparat powietrzny           6 szt. 
13. Sygnalizator bezruchu           6 szt. 

 

− SRChem (za oga 3 osoby) OP 220 – 61 
Wybrane elementy wyposa enia: 

1. Miernik wielogazowy ITx na CO, CH4, O2, Cl2, NH3     1 szt. 
2. Aparat powietrzny  Fenzy z butl  stalow       3 szt. 
3. Sygnalizator bezruchu Firefly II        2 szt. 
4. Butla powietrzna 6 l/ 30 MPa - stalowa       4 szt. 
5. Maska Fenzy           3 szt. 
6. CUP Auer typ – Plasticlos          4 szt. 
7. Znaki drogowe           5 szt 
8. Przed u acz elektryczny Ex II 400 V 60 mb      1 szt. 
9. Agregat pr dotwórczy 8 kVA        1 szt. 

10. Przewód zmieniaj cy fazy 400V 2 mb       1 szt. 
11. opata nieiskrz ca          2 szt. 
12. W  chemiczny typ uniflex  DN50 mm 5 mb      2 szt. 
13. Pompa beczkowa Lutz ze stali NIRO       1 szt. 
14. Pompa beczkowa Lutz z PP         1 szt. 
15. Silnik elektryczny pompy beczkowej 230 V      1 szt. 
16. Rura wyp ywowa do paliw DN 50 mm       1 szt. 
17. Rura ssawna DN 25 mm         1 szt. 
18. Klucz do w y chemicznych         4 szt. 
19. Zestaw uziemiaj cy          1 kpl. 
20. Worki do ochrony studzienek        6 szt. 
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Tabela 1. Wydane rozkazy  

Tabela 2. Przebieg podj tych dzia a  w zakresie wydanych rozkazów: 

Tabela 3. G sto  obci enia ogniowego 

Zast p nr 1 Zast p nr 2 

  

Kalkulacja zu ycia rodka  
pianotwórczego dla zabezpieczenia 
rozlewiska benzyny za pomoc  piany 
ga niczej 

Udzielenie poszkodowanemu  
kwalifikowanej pierwszej pomocy  

Sposób i czny czas  
przepompowywania oleju  
nap dowego do zbiorników  
zast pczych 

   

Za o enia Obliczenia 
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Tabela 4. Informacja ze zdarzenia 
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