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Lp. Rezultaty podlegające ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1: Wydane rozkazy dla zastępów.  Jeśli zapisany rozkaz zawiera sformułowanie: 

1.1 Ustawienie samochodów
1.2 Przeprowadzić ewakuację osób z budynku

1.3 Wypompować wodę z budynku
1.4 Zabezpieczyć miejsce zdarzenia
1.5 Odłączyć akumulator
1.6 Wykonać pomiar gazu
1.7 Zakręcić zawór gazu

1.8 Zakręcić główny zawór wody

1.9 Odłączyć zasilanie prądu do budynku

1.10 Udzielić pomocy poszkodowanemu

R.2 Rezultat 2: Informacja ze zdarzenia.  Jeśli zdający wypełnił punkt: 

2.1 4 -  miejscowe zagrożenie;  lokalne;  budowlane
2.2 5 -  ul. Piękna 32
2.3 8 -  kod obiektu  209
2.4 9 -  kod właściciela  440
2.5 11 - zgłoszenie do jednostki – data: 14/01/13 godzina: 14:24
2.6 13 - telefonicznie
2.7 14 - 2 samochody JRG;  9 osób
2.8 16 – ewakuacja ludzi (6); zabezpieczenie miejsca zdarzenia (10); wypompowywanie wody (27)
2.9 16 - określanie stref zagrożenia (21); sztuczne oddychanie (37)

2.10 30 - dane budynku:  wolnostojący, niski

R.3 Rezultat 3: Karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy.  Jeśli zdający wypełnił pozycję:

3.1 INFORMACJA O POSZKODOWANYM 
 – płeć mężczyzna;  wiek 35 lat

3.2 OBRAŻENIA /OBJAWY – nieprzytomny; POSTĘPOWANIE – pozycja:  bezpieczna lub na wznak
3.3 DIAGRAM OBRAŻEŃ - zaznaczono K lub R nad prawym okiem
3.4 OBRAŻENIA /OBJAWY – zatrzymanie krążenia; POSTĘPOWANIE – uciskanie klatki piersiowej
3.5 OBRAŻENIA /OBJAWY – obrażenia głowy; POSTĘPOWANIE – opatrunek osłaniający

R.4

Rezultat 4: Kalkulacja  usuwania skutków rozszczelnienia instalacji wodociągowej.

Jeśli zdający ma podany wynik:

4.1 Ilość wody znajdującej się w piwnicy po zakręceniu głównego zaworu -  150.000 litrów lub 150 m 3

4.2 Wysokość do jakiej sięgała woda w piwnicy po zakręcaniu zaworu -   0,5 metra

4.3
Czas wypompowywania wody z piwnicy przy pomocy motopompy jeżeli średnia wydajność wypompowywania 

wyniosła 1000 litrów na minutę -  150 minut

R.5
Rezultat 5: Znaki bezpieczeństwa ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej.

Jeśli zdający podał nazwę znaku w pozycji:

5.1 1 - kierunek drogi ewakuacyjnej
5.2 2 - drzwi ewakuacyjne lub wyjście ewakuacyjne
5.3 3 - kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej 
5.4 4 - kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół
5.5 5 - gaśnica
5.6 6 - hydrant wewnętrzny

5.7 7 - drabina pożarowa lub drabina wewnętrzna
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