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I. WST P 

Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe jest form  oceny poziomu opanowania 
wiadomo ci i umiej tno ci z zakresu danego zawodu okre lonych w standardzie wymaga , 
ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej. 

Egzamin ten, zwany równie  egzaminem zawodowym, jest egzaminem zewn trznym. 
Umo liwia on uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osi gni  zdaj cego poprzez 
zastosowanie jednolitych wymaga , kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, 
opracowanych przez instytucje zewn trzne, funkcjonuj ce niezale nie od systemu kszta cenia. 

Rol  instytucji zewn trznych pe ni : Centralna Komisja Egzaminacyjna i osiem okr gowych 
komisji egzaminacyjnych powo anych przez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na terenie 
swojej dzia alno ci okr gowe komisje egzaminacyjne przygotowuj , organizuj  i przeprowadzaj  
zewn trzne egzaminy zawodowe. Egzaminy ocenia  b d  zewn trzni egzaminatorzy. 

Egzaminy zawodowe mog  zdawa  absolwenci wszystkich typów szkó  zawodowych 
ponadgimnazjalnych i policealnych, które kszta c  w zawodach uj tych w klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego. Od czerwca w roku szkolnym 2008/2009, do egzaminów zawodowych 
mog  przyst powa  absolwenci dotychczasowych szkó  zasadniczych oraz rednich szkó  
zawodowych, którzy do ko ca lutego w roku szkolnym 2008/2009 nie zdali egzaminu z nauki 
zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego albo nie przyst pili do tych egzaminów. 

Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ci gu roku szkolnego. Harmonogram 
egzaminów ustala i og asza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie pó niej ni  na cztery 
miesi ce przed terminem ich przeprowadzenia. 

Dla absolwentów zasadniczych szkó  zawodowych i szkó  policealnych egzaminy 
przeprowadzane s  od nast pnego tygodnia po zako czeniu zaj  dydaktyczno-wychowawczych, 
a dla absolwentów technikum i technikum uzupe niaj cego - od nast pnego tygodnia po zako czeniu 
egzaminu maturalnego. 

Do egzaminu mog  przyst pi  równie  absolwenci szkó  zawodowych kszta c cych m odzie  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dla tej m odzie y, na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznych lub orzecze  lekarskich, warunki i formy egzaminu b d  
dostosowane do jej potrzeb zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania 
egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe do potrzeb absolwentów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi zamieszonym na stronie www.cke.edu.pl 

1. Wymagania, które trzeba spe ni , aby przyst pi  do egzaminu 

Zdaj cy powinien: 

1. Uko czy  szko  i otrzyma  wiadectwo uko czenia szko y. 
2. Z o y  pisemn  deklaracj  przyst pienia do egzaminu zawodowego do dyrektora swojej szko y, 

w terminie okre lonym w rozporz dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
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2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 
i s uchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko ach publicznych (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z pó n. zm.) 

3. Zg osi  si  na egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez okr gow  komisj  
egzaminacyjn  z dokumentem potwierdzaj cym to samo  (z numerem PESEL). 

Zdaj cy o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinien dodatkowo przed o y  opini  lub 
orzeczenie wskazuj ce na dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu do jego 
indywidualnych potrzeb. 

UWAGA! 

Informacje o terminie i miejscu egzaminu przekazuje zdaj cym dyrektor szko y, a przypadku 
likwidacji lub przekszta cenia szko y dyrektor okr gowej komisji egzaminacyjnej. W zale no ci od 
specyfiki zawodu, w którym przeprowadzony b dzie egzamin zawodowy, okr gowa komisja 
egzaminacyjna mo e wezwa  zdaj cego na szkolenie w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy 
zwi zane z wykonywaniem zadania egzaminacyjnego na okre lonych stanowiskach 
egzaminacyjnych. Szkolenie powinno by  zorganizowane nie wcze niej ni  na dwa tygodnie przed 
terminem egzaminu. 

2. Struktura egzaminu 

Struktura egzaminu obejmuje dwa etapy: etap pisemny i etap praktyczny. 

Etap pisemny sk ada si  z dwóch cz ci. Podczas cz ci I zdaj cy b d  rozwi zywa  zadania 
sprawdzaj ce wiadomo ci i umiej tno ci w a ciwe dla kwalifikacji w danym zawodzie, w cz ci II – 
zadania sprawdzaj ce wiadomo ci i umiej tno ci zwi zane z zatrudnieniem i dzia alno ci  
gospodarcz . 

Etap pisemny przeprowadzany jest w formie testu sk adaj cego si  z zada  zamkni tych 
zawieraj cych cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowied  jest prawid owa. 

W cz ci I test zawiera 50 zada , a w cz ci II – 20 zada . 

Czas trwania etapu pisemnego dla wszystkich zawodów wynosi 120 minut. 

Etap praktyczny sprawdza umiej tno ci rozwi zywania typowych problemów zawodowych 
o charakterze czenia teorii z praktyka, w a ciwych dla zawodu, w zakresie wynikaj cym z zadania 
o tre ci ogólnej, ustalonym w standardzie wymaga  egzaminacyjnych. 

Czas trwania etapu praktycznego nie mo e by  krótszy ni  180 minut i d u szy ni  240 minut. 

3. Wiadomo ci i umiej tno ci sprawdzane na egzaminie 

Na egzaminie b d  sprawdzane tylko te wiadomo ci i umiej tno ci, które zosta y zapisane 
w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla danego zawodu. 
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Standardy wymaga  egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów ustalone zosta y 
rozporz dzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, z dnia 10 marca 2010 r., w sprawie 
standardów wymaga  b d cych podstaw  przeprowadzania egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje 
zawodowe (Dz. U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652 z pó n. zm.). Teksty standardów wymaga  
egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów s  zamieszczone w oddzielnie opublikowanym 
za czniku do w/w rozporz dzenia. 

Struktura standardu wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu odpowiada strukturze egzaminu. 
Oznacza to, e zawarte w standardzie umiej tno ci sprawdzane na egzaminie, ustalono odr bnie dla 
obu etapów egzaminu. 

Umiej tno ci zapisane w standardzie, sprawdzane w etapie pisemnym, s  przyporz dkowane 
do okre lonych obszarów wymaga . 

Umiej tno ci sprawdzane w cz ci pierwszej uj to w trzech obszarach wymaga : 

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, 
rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, 
przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych, 
bezpieczne wykonywanie zada  zawodowych zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska. 

Umiej tno ci sprawdzane w cz ci drugiej uj to w dwóch obszarach wymaga : 

czytanie ze zrozumieniem informacji przedstawionych w formie opisów, instrukcji, tabel, 
wykresów, 
przetwarzanie danych liczbowych i operacyjnych. 

W etapie praktycznym egzaminu sprawdzane umiej tno ci s  zwi zane z zadaniem o tre ci 
ogólnej. Z zadaniem ogólnym zwi zane s  odpowiednie uk ady umiej tno ci. Zakres egzaminu 
w tym etapie obejmuje w zale no ci od zawodu i jego specyfiki: 

opracowanie projektu realizacji okre lonych prac 
lub 

opracowanie projektu realizacji i wykonanie okre lonych prac. 

Standard wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu stanowi podstaw  do przygotowania zada  
egzaminacyjnych dla obu etapów egzaminu. Oznacza to, e zadania egzaminacyjne b d  sprawdza y 
tylko te umiej tno ci, które zapisane s  w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla danego 
zawodu. Rodzaj zada  egzaminacyjnych sprawdzaj cych umiej tno ci przyporz dkowane do danego 
obszaru wymaga  w etapie pisemnym b dzie wi za  si  ci le z tym obszarem. 

Umiej tno ci uj te w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu, dla obu etapów 
egzaminu, b d  omówione wraz z przyk adami zada  w rozdzia ach II. i III. informatora. 
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Ka dy zdaj cy powinien zapozna  si  ze standardem wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu, 
w którym chce potwierdzi  kwalifikacje zawodowe. Standard zamieszczony jest w rozdziale IV 
informatora. 

4. Kryteria zdania egzaminu 

Przyj to, e w etapie pisemnym zdaj cy mo e otrzyma  za ka de prawid owo rozwi zane 
zadanie 1 punkt. Zdaj cy zda ten etap egzaminu, je li uzyska: 

z cz ci I – co najmniej 50% punktów mo liwych do uzyskania, 
z cz ci II – co najmniej 30% punktów mo liwych do uzyskania. 

W etapie praktycznym, w zale no ci od zakresu egzaminu sformu owanego w zadaniu 
o tre ci ogólnej oceniany b dzie projekt realizacji okre lonych prac zgodnie z ustalonymi kryteriami 
oceniania przyj tymi dla danego zadania. Spe nienie ustalonych dla zadania kryteriów wykonania, 
pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów. Zdaj cy zda ten etap egzaminu, je li uzyska co 
najmniej 75% punktów mo liwych do uzyskania. 

Zdaj cy zda egzamin zawodowy, je li spe ni wymagania ustalone dla obu etapów egzaminu. 

Zdaj cy, który zda  egzamin, otrzymuje dyplom potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe 
w danym zawodzie. 

UWAGA! 

Informacje o wynikach egzaminu zdaj cy uzyska od dyrektora szko y, do której ucz szcza . 
W przypadku zdaj cych, których szko y uleg y likwidacji, informacje o wynikach egzaminu uzyskuj  
we w a ciwej komisji okr gowej. 

Szczegó owe informacje o egzaminie zawodowym 

Szczegó owych informacji o egzaminie zawodowym oraz wyja nie  dotycz cych, mi dzy 
innymi, mo liwo ci: 

powtórnego zdawania egzaminu zawodowego przez osoby, które nie zda y egzaminu, 
przyst pienia do egzaminu w terminie innym ni  bezpo rednio po uko czeniu szko y, 
udost pniania informacji na temat wyniku egzaminu, 
otrzymania dyplomu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe, 

udziela dyrektor szko y i okr gowa komisja egzaminacyjna. 

5. Organizacja i przebieg etapu pisemnego egzaminu 

Etap pisemny egzaminu b dzie zorganizowany w szkole, do której ucz szcza e . 
W uzasadnionych przypadkach, w szczególno ci gdy liczba zdaj cych w danej szkole jest mniejsza 
ni  25 osób, dyrektor komisji okr gowej mo e wskaza  Ci inn  szko  albo placówk  kszta cenia 
praktycznego lub ustawicznego, zwane dalej „placówkami”, w której przyst pisz do etapu 
pisemnego egzaminu zawodowego. 
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W dniu egzaminu powiniene  zg osi  si  w szkole/placówce na 30 minut przed godzin  jego 
rozpocz cia. Powiniene  posiada  dokument potwierdzaj cy Twoj  to samo . 

Przed wej ciem do sali egzaminacyjnej b dziesz poproszony o potwierdzenie gotowo ci 
przyst pienia do etapu pisemnego egzaminu. 

S uchaj uwa nie informacji przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego, który b dzie omawia  
regulamin przebiegu egzaminu. 

Po zaj ciu miejsca w sali egzaminacyjnej otrzymasz arkusz egzaminacyjny i KART  
ODPOWIEDZI. 

Arkusz egzaminacyjny zawiera: 

stron  tytu ow  z nazw  i symbolem cyfrowym zawodu, w którym odbywa si  etap pisemny 
egzaminu oraz „Instrukcj  dla zdaj cego” (w instrukcji znajduj  si  dane o liczbie stron 
arkusza egzaminacyjnego, wskazania dotycz ce rozwi zywania zada , zaznaczania 
odpowiedzi i sposobu poprawiania odpowiedzi w KARCIE ODPOWIEDZI), 
test 70 zada  wielokrotnego wyboru, w tym 50 zada  w cz ci I ponumerowanych od 1 do 50 
oraz 20 zada  w cz ci II ponumerowanych od 51 do 70. 

KARTA ODPOWIEDZI stanowi jedn  stron  i zawiera: 

miejsce na wpisanie symbolu cyfrowego zawodu i oznaczenia wersji arkusza 
egzaminacyjnego (ze strony tytu owej arkusza egzaminacyjnego), 
miejsce, w którym nale y zamie ci  numer ewidencyjny PESEL, 
miejsce na wpisanie Twojej daty urodzenia, 
tabele z numerami zada  odpowiadaj cych cz ci I oraz cz ci II arkusza egzaminacyjnego 
z uk adem kratek A, B, C, D do zaznaczania odpowiedzi. 
Przeczytaj uwa nie „Instrukcj  dla zdaj cego” w arkuszu egzaminacyjnym i sprawd , czy 

Twój arkusz jest kompletny i nie ma w nim braków. Wykonaj polecenia zgodnie z „Instrukcj  dla 
zdaj cego”. 

Czas trwania etapu pisemnego egzaminu wynosi 120 minut (2 godziny zegarowe). 

UWAGA! 

Je li jeste  egzaminowanym o potwierdzonych specjalnych potrzebach edukacyjnych, to masz prawo 
do dostosowania warunków i formy przeprowadzania etapu pisemnego egzaminu zawodowego do 
swoich indywidualnych potrzeb. 

Szczegó owe informacje o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania 
egzaminu zawodowego opracowuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i og asza ja na 
stronie internetowej CKE nie pó niej ni  do dnia 1 wrze nia roku szkolnego, w którym jest 
przeprowadzany egzamin zawodowy. 

Kolejno  rozwi zywania zada  jest dowolna. Dobrze jednak b dzie, je li rozplanujesz sobie 
czas egzaminu. Na rozwi zanie zada  z cz ci I arkusza powiniene  przeznaczy  oko o 80 minut, na 
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rozwi zanie zada  z cz ci II - oko o 30 minut. Pozosta e 10 minut powiniene  wykorzysta  na 
sprawdzenie, czy prawid owo zaznaczy e  odpowiedzi do poszczególnych zada  w KARCIE  

Pami taj! Pracuj samodzielnie! 

Przyst puj c do rozwi zywania ka dego zadania powiniene : 
uwa nie przeczyta  ca e zadanie, 
przeanalizowa  rysunki, tabele, itp. oraz tre  polece , 
dobrze zastanowi  si  nad wyborem prawid owej odpowiedzi, 
starannie zaznaczy  wybran  odpowied  w KARCIE ODPOWIEDZI zgodnie z instrukcj  
w arkuszu egzaminacyjnym. 

Po zako czeniu rozwi zywania zada , sprawd  w KARCIE ODPOWIEDZI, czy dla 
wszystkich zada  zaznaczy e  odpowiedzi. 

Przewodnicz cy og osi koniec egzaminu i poinformuje, w jaki sposób b dziesz móg  odda  
swoj  KART  ODPOWIEDZI. Arkusz egzaminacyjny mo esz zatrzyma  dla siebie. 

Je li wcze niej zako czysz rozwi zywanie zada , zg o  przez podniesienie r ki gotowo  do 
oddania KARTY ODPOWIEDZI. 

6. Organizacja i przebieg etapu praktycznego egzaminu 

Etap praktyczny egzaminu mo e by  zorganizowany w szkole lub innej placówce wskazanej 
przez okr gow  komisj  egzaminacyjn . 

W dniu egzaminu powiniene  zg osi  si  w szkole/placówce na 30 minut przed godzin  jego 
rozpocz cia. Powiniene  posiada  dokument ze zdj ciem potwierdzaj cy Twoj  to samo . 

Przed wej ciem do sali egzaminacyjnej b dziesz poproszony o potwierdzenie gotowo ci 
przyst pienia do etapu praktycznego egzaminu. 

S uchaj uwa nie informacji przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego etap praktyczny, który 
b dzie omawia  regulamin przebiegu etapu praktycznego egzaminu. 

Zadanie egzaminacyjne wraz z dokumentacj  do jego wykonania zamieszczone jest 
w arkuszu egzaminacyjnym. Na stronie tytu owej arkusza znajduje si  nazwa i symbol cyfrowy 
zawodu, w którym odbywa si  etap praktyczny egzaminu oraz „Informacja dla zdaj cego”. 

Przeczytaj uwa nie „Informacj  dla zdaj cego” znajduj c  si  na stronie tytu owej w arkuszu 
egzaminacyjnym i sprawd , czy arkusz jest kompletny i czy nie ma w nim usterek. Wykonaj 
polecenia zawarte w „Informacji dla zdaj cego”. 

Nast pnie zapoznaj si  z tre ci  zadania egzaminacyjnego, dokumentacj  do jego wykonania 
oraz wyposa eniem stanowiska egzaminacyjnego, które umo liwi Ci jego rozwi zanie. 

Etap praktyczny sprawdza umiej tno ci rozwi zywania typowych problemów zawodowych 
o charakterze czenia teorii z praktyk , w a ciwych dla zawodu, w zakresie wynikaj cym z zadania 
o tre ci ogólnej, ustalonym w  standardzie wymaga  egzaminacyjnych.  

Czas trwania etapu praktycznego nie mo e by  krótszy ni  180 minut i d u szy ni   240 minut. 
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Opracowanie projektu musi by  poprzedzone wnikliw  i starann  analiz  tre ci zadania oraz 
dokumentacj  w formie za czników stanowi cych jego uzupe nienie. Wyniki tej analizy decyduj  
o zawarto ci projektu, tym samym o jako ci wyniku rozwi zania zadania. Informacje zawarte 
w projekcie mo na przedstawi  w dowolny sposób, np. tekstu z elementami graficznymi, rysunkami 
lub szkicami. Do opracowania projektu mo na wykorzysta  komputer znajduj cy si  na stanowisku 
egzaminacyjnym. 

Pami taj! 

Zawarte w projekcie informacje musz  stanowi  logiczn , uporz dkowan  ca o . Zadanie 
musisz wykona  samodzielnie i w przewidzianym czasie. 

Je li wcze niej zako czy e  wykonywanie zadania, zg o  ten fakt przez podniesienie r ki. 
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II. ETAP PISEMNY 

1. Wymagania egzaminacyjne z przyk adami zada  do cz ci I 

Zakres wiadomo ci i umiej tno ci w a ciwych dla kwalifikacji w zawodzie 

Absolwent powinien umie : 

1. Czyta  ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, 
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególno ci: 

1.1. rozró nia  odnawialne ród a energii uwzgl dniaj c ich w a ciwo ci oraz sposoby 
pozyskiwania i magazynowania energii,  

czyli: 
• rozró nia  pierwotne i wtórne ród a energii odnawialnej, 
• rozró nia  odnawialne ród a energii uwzgl dniaj c metody pozyskiwania energii, 
• rozró nia  odnawialne ród a energii uwzgl dniaj c sposoby magazynowania energii,  
• wskazywa  mo liwo ci wykorzystania energii ze róde  odnawialnych w zale no ci od ich 

lokalizacji. 

Przyk adowe zadanie 1. 

Zamieszczony rysunek przedstawia proces pozyskiwania energii promieniowania s onecznego 

A. do celów grzewczych. 
B. do dolnego ród a ciep a. 
C. do konwersji fotowoltaicznej 

energii promieniowania 
s onecznego. 

D. do magazynowania energii 
promieniowania s onecznego 
w gruncie. 

1.2. rozró nia  systemy technologiczno-konstrukcyjne obiektów budowlanych,  
czyli: 

• rozró nia  elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych, 
• rozró nia  technologie wykorzystywane w budownictwie, 
• rozpoznawa  elementy konstrukcyjne stosowane w budynkach energooszcz dnych,  
• rozpoznawa  elementy konstrukcyjne budynków wykorzystywane do monta u urz dze  

i instalacji energetyki odnawialnej. 
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Przyk adowe zadanie 2.  

Wyró niony na rysunku element wi by dachowej to 

A. j tka. 
B. mur ata. 
C. krokiew. 
D. wiatrownica. 

1.3. rozró nia  urz dzenia oraz elementy instalacji wodoci gowej, kanalizacyjnej, 
grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej i gazowej, 

czyli: 
• rozró nia  elementy i urz dzenia instalacji wodoci gowej i kanalizacyjnej uwzgl dniaj c ich 

budow  i przeznaczenie, 
• rozró nia  elementy i urz dzenia instalacji grzewczej uwzgl dniaj c ich budow  

i przeznaczenie,  
• rozró nia  elementy i urz dzenia instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej uwzgl dniaj c ich 

budow  i przeznaczenie, 
• rozró nia  elementy i urz dzenia instalacji elektrycznej i gazowej. 

Przyk adowe zadanie 3. 

Zdj cie przedstawia zawór  

A. odpowietrzaj cy. 
B. regulacyjny. 
C. odcinaj cy. 
D. zwrotny. 

1.4. rozpoznawa  urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy, 
uwzgl dniaj c budow  i przeznaczenie, 

czyli: 
• rozpoznawa  urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy uwzgl dniaj c 

ich budow ,  
• rozpoznawa  urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy uwzgl dniaj c 

ich przeznaczenie, 
• rozpoznawa  urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy uwzgl dniaj c 

technologi  ich wykonania, 
• rozpoznawa  urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy uwzgl dniaj c 

technologi  ich monta u. 
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Przyk adowe zadanie 4. 

Zamieszczony rysunek przedstawia instalacj  s oneczn  do 
podgrzewania wody u ytkowej  

A. z termosyfonowym obiegiem cieczy solarnej, 
wyposa on  w zbiornik biwalentny. 

B. z wmontowan  pomp  ciep a wspomagan  przez 
bateri  ogniw fotowoltaicznych. 

C. z dwoma wymiennikami p ytowymi, wspomagan  
przez dodatkowe ród o ciep a.  

D. z wymuszonym obiegiem cieczy solarnej, 
wyposa on  w zbiornik biwalentny.  

1.5. rozró nia  urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej, na podstawie fotografii, 
rysunków i schematów, 

czyli: 
• rozró nia  urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej na podstawie dokumentacji 

fotograficznej, 
• rozró nia  urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej na podstawie dokumentacji 

rysunkowej projektu technicznego, 
• rozró nia  elementy i urz dzenia energetyki odnawialnej na schematach instalacji: 

grzewczej, wentylacyjnej oraz klimatyzacyjnej. 

Przyk adowe zadanie 5. 

Zamieszczony na fotografii element instalacji pompy ciep a do podgrzewania ciep ej wody 
u ytkowej przedstawia  

A. sprz g o hydrauliczne. 
B. skraplacz pompy ciep a. 
C. parownik pompy ciep a. 
D. zbiornik ciep ej wody u ytkowej. 
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1.6. pos ugiwa  si  dokumentacj  techniczn , projektow  i kosztorysow  oraz 
dokumentacj  budowy dotycz c  kolejnych etapów monta u urz dze  i instalacji 
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 

czyli: 
• pos ugiwa  si  dokumentacj  projektow  w zakresie doboru elementów i urz dze  

potrzebnych do realizacji systemów energetyki odnawialnej,  
• pos ugiwa  si  dokumentacj  kosztorysow  w zakresie ustalenia cen jednostkowych 

urz dze , materia ów, robocizny i sprz tu potrzebnego do realizacji systemów energetyki 
odnawialnej,  

• pos ugiwa  si  dokumentacj  budowy dotycz c  kolejnych faz monta u urz dze  i systemów 
energetyki odnawialnej oraz ich elementów, 

• odczytywa  z harmonogramu rzeczowego kolejno  realizacji poszczególnych zada  i robót, 
• odczytywa  z harmonogramu zatrudnienia sk ad zespo u roboczego. 

Przyk adowe zadanie 6. 

Na rysunku przedstawiaj cym fragment instalacji 
solarnej, cyfr  7 oznaczono zawór 

A. odpowietrzaj cy. 
B. bezpiecze stwa. 
C. redukuj cy. 
D. zwrotny.  

2. Przetwarza  dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ci: 

2.1. sporz dza  kalkulacje kosztów monta u i eksploatacji urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej,  

czyli: 
• wykonywa  obliczenia niezb dne podczas planowania kosztów monta u elementów 

i urz dze  instalacji w systemach energetyki odnawialnej, 
• wykonywa  obliczenia niezb dne podczas szacowania kosztów eksploatacji urz dze  

i systemów energetyki odnawialnej,  
• wykonywa  obliczenia niezb dne podczas szacowania kosztów amortyzacji urz dze  

i systemów energetyki odnawialnej. 
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Przyk adowe zadanie 7. 

Pompa obiegowa, zainstalowana w uk adzie podgrzewania ciep ej wody u ytkowej pracuje tylko 
w taryfie G12. Taryfa nocna G12 obowi zuje w godz. 22.00-6.00 oraz w godz. 13.00-15.00. Oblicz 
liczb  godzin przepracowanych przez pomp  obiegow  w czasie 300 dni. 

A.   600 godzin. 
B. 2400 godzin. 
C. 3000 godzin. 
D. 7200 godzin. 

2.2. wykonywa  obliczenia niezb dne podczas projektowania urz dze  i instalacji 
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 

czyli: 
• wykonywa  obliczenia niezb dne do doboru urz dze  stosowanych w systemach energetyki 

odnawialnej, 
• wykonywa  obliczenia niezb dne do zaprojektowania elementów instalacji stosowanych 

w systemach energetyki odnawialnej. 

Przyk adowe zadanie 8. 

Ile energii elektrycznej zu yje pompa ciep a o wspó czynniku wydajno ci cieplnej COP = 2 do 
podgrzania 500 l wody u ytkowej od temperatury 10 °C do 50 °C bez strat ciep a w ci gu 2 godzin? 
Do oblicze  przyj  ciep o w a ciwe wody Cp = 4,19 kJ/K·kg. 

A.   3 kW 
B.   6 kW 
C.   8 kW 
D. 12 kW 

2.3. dobiera  materia y, narz dzia oraz sprz t niezb dny do wykonania okre lonego etapu 
monta u urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,  

czyli: 
• dobiera  materia y niezb dne do realizacji okre lonego etapu monta u urz dze  i instalacji 

stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 
• dobiera  narz dzia niezb dne do realizacji okre lonego etapu monta u urz dze  i instalacji 

stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,  
• dobiera  sprz t niezb dny do realizacji okre lonego etapu monta u urz dze  i instalacji 

stosowanych w systemach energetyki odnawialnej. 
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Przyk adowe zadanie 9. 

Obliczona moc cieplna pompy ciep a dla ogrzania domu jednorodzinnego wynosi 6,2 kW. 
Temperatura wody w studni ( ród o dolne) wynosi 10 °C, a temperatura wody zasilaj ca uk ad 
ogrzewania 35 °C. Korzystaj c z tabeli, dobierz typ pompy ciep a dla tego budynku.  

A. WPWE 5KW 
B. WPWE 8KW 
C. WPWE 11KW 
D. WPWE 14KW 
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2.4. sporz dza  zapotrzebowania i rozliczenia materia ów niezb dnych do monta u 
urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 

czyli: 
• sporz dza  zapotrzebowania na materia y niezb dne do monta u urz dze  i instalacji 

stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 
• sporz dza  rozliczenia materia owe dla robót zwi zanych z monta em urz dze  i instalacji 

stosowanych w systemach energetyki odnawialnej. 

Przyk adowe zadanie 10. 

Do wykonania fragmentu instalacji solarnej 
przedstawionej na rysunku nale y przygotowa  
zestaw 

 

 

 

 

Zestaw A. Zestaw B. Zestaw C. Zestaw D. 

zawór 
czerpalny  1 szt. zawór 

bezpiecze stwa 1 szt. zawór 
bezpiecze stwa  1 szt. zawór 

bezpiecze stwa 1 szt. 

manometr  1 szt. manometr 1 szt. manometr 1 szt. manometr 1 szt. 
termometr  1 szt. termometr 1 szt. termometr 1 szt. termometr 1 szt. 
zawór 
zwrotny 
klapkowy  

1 szt. zawór k towy 1 szt. zawór zwrotny 
klapkowy 1 szt. zawór zwrotny 

klapkowy 1 szt. 

pompa 
obiegowa 1 szt. pompa obiegowa 1 szt. pompa obiegowa 1 szt. pompa obiegowa 1 szt. 

zawór 
odcinaj cy 1 szt. zawór odcinaj cy 1 szt. zawór odcinaj cy 1 szt. zawór odcinaj cy 1 szt. 

wymiennik 
ciep a 1 szt. naczynie wzbiorcze 1 szt. naczynie wzbiorcze 1 szt. naczynie 

wzbiorcze 1 szt. 

zbiornik 
wy apuj cy 1 szt. zbiornik wy apuj cy 1 szt. zbiornik wy apuj cy 1 szt. mieszacz 

z termostatem 1 szt. 

2.5. stosowa  zasady eksploatacji i konserwacji urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej,  

czyli: 
• stosowa  zasady eksploatacji urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki 

odnawialnej, 
• stosowa  zasady konserwacji urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki 

odnawialnej. 
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Przyk adowe zadanie 11. 

Jaki parametr eksploatacyjny nie jest sprawdzany przez serwisanta podczas okresowego przegl du 
technicznego pompy ciep a? 

A. Ciep o w a ciwe czynnika ch odniczego. 
B. Ci nienie skraplania czynnika ch odniczego. 
C. Temperatura parowania czynnika ch odniczego. 
D. Temperatura par czynnika ch odniczego na ssaniu spr arki. 

2.6. sporz dza  przedmiary robót oraz kosztorysy dotycz ce monta u urz dze  i instalacji 
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 

czyli: 
• wykonywa  podstawowe obliczenia niezb dne podczas planowania i realizacji monta u 

urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 
• sporz dza  przedmiary robót wyst puj cych przy monta u instalacji stosowanych 

w systemach energetyki odnawialnej na podstawie np.: dokumentacji technicznej i katalogów 
nak adów rzeczowych, 

• sporz dza  kosztorysy robót wyst puj cych przy monta u urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej, 

• oblicza  koszty zakupu materia ów, koszty po rednie, zysk kalkulacyjny na podstawie 
katalogów rzeczowych i normatywów dla okre lonych robót. 

Przyk adowe zadanie 12. 

Monta  instalacji solarnej wymaga 8 godzin pracy dwuosobowej ekipy monterskiej, 1,5 godziny 
pracy elektryka oraz 1 godziny pracy montera wykonuj cego pierwsze uruchomienie instalacji. 
Stawki roboczogodzin wynosz  odpowiednio: 50 z /h dla montera oraz 40 z /h dla elektryka. Jaki 
jest czny koszt wykonanych robót? 

A. 850 z  
B. 890 z  
C. 910 z  
D. 930 z  

2.7. dobiera  elementy sk adowe, podzespo y oraz zabezpieczenia do urz dze  i instalacji 
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej w zale no ci od zadanych warunków 
pracy,  

czyli: 
• dobiera  elementy monta owe, osprz t i armatur  do urz dze  stosowanych w systemach 

energetyki odnawialnej, 
• dobiera  elementy sk adowe instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej 

w zale no ci od zadanych warunków pracy, 

18

Etap pisemny



• dobiera  zabezpieczenia do urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki 
odnawialnej w zale no ci od zadanych warunków pracy. 

Przyk adowe zadanie 13. 

W celu zabezpieczenia przed niedozwolonym wzrostem ci nienia w obiegu solarnym instalacji 
wyposa onej w kolektory s oneczne i wykorzystywanej do podgrzewania wody u ytkowej, w cz ci 
powrotnej obiegu nale y zamontowa   

A. reduktor ci nienia oraz mieszacz wody u ytkowej. 
B. naczynie wzbiorcze oraz zawór bezpiecze stwa. 
C. zawór odpowietrzaj cy oraz zawór redukcyjny. 
D. kurek spustowy oraz zawór zwrotny. 

2.8. okre la  warunki konserwacji i naprawy urz dze  i instalacji stosowanych w systemach 
energetyki odnawialnej,  

czyli: 
• okre la  warunki konserwacji instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 
• dobiera  terminy przegl du technicznego urz dze  stosowanych w systemach energetyki 

odnawialnej w zale no ci od zadanych warunków pracy,  
• okre la  warunki naprawy urz dze  stosowanych w systemach energetyki odnawialnej 

w zale no ci od parametrów pracy instalacji.  

Przyk adowe zadanie 14. 

Jak cz sto nale y wykonywa  okresowy przegl d techniczny instalacji zawieraj cej pomp  ciep a?  

A. Raz na rok. 
B. Raz na dwa lata. 
C. Raz na trzy lata. 
D. Raz na cztery lata. 

3. Bezpiecznie wykonywa  zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska, a w szczególno ci: 

3.1. stosowa  przepisy i zasady bezpiecze stwa i higieny pracy, przepisy ochrony 
przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska podczas monta u urz dze  i instalacji 
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 

czyli: 
• stosowa  przepisy i zasady bezpiecze stwa i higieny pracy obowi zuj ce: w trakcie prac 

monta owych na wysoko ciach, podczas wykonywania wykopów, podczas zabezpieczenia 
urz dze  mechanicznych, przy urz dzeniach elektrycznych i b d cych pod ci nieniem, 

• stosowa  przepisy i zasady bezpiecze stwa i higieny pracy obowi zuj ce podczas transportu 
oraz przy magazynowaniu materia ów i wyrobów budowlanych,  
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• stosowa  przepisy ochrony przeciwpo arowej dotycz ce zapobiegania po arom, zasad 
post powania w trakcie zauwa enia po aru, alarmowania stra y po arnej, zasad 
post powania podczas akcji ga niczej,  

• stosowa  przepisy ochrony rodowiska dotycz ce: ochrony powierzchni ziemi, wód 
i powietrza, ochrony przed ha asem i drganiami, obowi zuj ce podczas monta u urz dze  
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej. 

Przyk adowe zadanie 15. 

Do gaszenia cieczy palnych i cia  sta ych topi cych si  podczas palenia (np. benzyny, nafty, 
rozpuszczalników, alkoholi, lakierów) nale y u y  ga nicy z oznaczeniem graficznym 
przedstawionym na rysunku 

 
A. B. C. D. 

3.2. wskazywa  wymagania stawiane urz dzeniom i instalacjom stosowanym w systemach 
energetyki odnawialnej w zakresie zgodno ci z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru prac monta owych 

czyli: 
• wskazywa  wymagania stawiane urz dzeniom i instalacjom stosowanym w systemach 

energetyki odnawialnej w zakresie zgodno ci z warunkami technicznymi wykonania robót 
instalacyjnych,  

• wskazywa  wymagania stawiane urz dzeniom i instalacjom stosowanym w systemach 
energetyki odnawialnej w zakresie zgodno ci z warunkami technicznymi odbioru robót 
instalacyjnych,  

• okre la  wymagania w zakresie u ycia w a ciwych materia ów i elementów wchodz cych 
w sk ad instalacji, prawid owo ci wykonania odpowietrze , zasad przeprowadzania prób 
szczelno ci oraz oceny prawid owo ci wykonanych po cze , 

• wskazywa  zasady dotycz ce sprawdzania atestów, dopuszcze  i wiadectw urz dze  
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 

• okre la  wymagania w zakresie bezpiecze stwa podczas dopuszczenia urz dze  do rozruchu 
oraz przeprowadzania pierwszego uruchomienia instalacji stosowanych w systemach 
energetyki odnawialnej. 
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Przyk adowe zadanie 16. 

Zleceniodawca zleci  wykonanie monta u instalacji solarnej do podgrzewania wody u ytkowej 
w domu jednorodzinnym. Do ko cowego odbioru technicznego wykonawca instalacji powinien 
przygotowa : 

A. zatwierdzony projekt instalacji, protokó  p ukania obiegu solarnego instalacji, protokó  
regulacji instalacji solarnej oraz instrukcj  obs ugi instalacji. 

B. zatwierdzony projekt instalacji, kosztorys wykonanych robót instalacyjnych, protokó  
p ukania obiegu solarnego instalacji oraz instrukcj  obs ugi instalacji. 

C. harmonogram wykonanych prac monta owych, protokó  pierwszego uruchomienia instalacji 
solarnej, protokó  regulacji instalacji solarnej oraz kosztorys wykonanych robót 
instalacyjnych. 

D. zatwierdzony projekt instalacji, kosztorys wykonanych robót instalacyjnych, harmonogram 
wykonanych prac monta owych oraz protokó  pierwszego uruchomienia instalacji solarnej. 

3.3. przewidywa  zagro enia wyst puj ce podczas monta u urz dze  i instalacji 
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 

czyli: 
• przewidywa  zagro enia dla ycia i zdrowia pracownika wyst puj ce podczas monta u 

urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej powstaj ce w wyniku 
pracy na wysoko ci, 

• przewidywa  zagro enia dla ycia i zdrowia pracownika wyst puj ce podczas monta u 
urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej powstaj ce podczas 
wykonywania wykopów, 

• przewidywa  zagro enia wyst puj ce podczas niew a ciwego u ywania elektronarz dzi, 
urz dze  pod ci nieniem oraz palników gazowych a tak e pracy w bezpo rednim s siedztwie 
urz dze  znajduj cych si  pod napi ciem,  

• przewidywa  zagro enia wyst puj ce podczas monta u urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej w warunkach szkodliwych, uci liwych 
i niebezpiecznych dla zdrowia pracownika a tak e podczas niedogodnych warunków 
atmosferycznych. 

Przyk adowe zadanie 17. 

Pracownik wykonuj cy prace monterskie przy konstrukcjach stalowych przecinark  tarczow  jest 
nara ony na zranienie skóry twarzy i r k 

A. trocinami i wiórami. 
B. odpryskami z ceg y. 
C. cinkami plastiku. 
D. opi kami metalu. 
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3.4. stosowa  odzie  robocz  i rodki ochrony indywidualnej podczas monta u urz dze  
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej,  

czyli: 
• stosowa  odzie  robocz  do robót spawalniczych, dekarskich oraz z zakresu prac 

monta owych urz dze  i instalacji sanitarnych, 
• dobiera  rodki ochrony ko czyn dolnych i górnych, g owy, oczu i twarzy, s uchu, uk adu 

oddechowego w odniesieniu do poszczególnych rodzajów prac monta owych urz dze  
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej. 

Przyk adowe zadanie 18. 

Które z wymienionych okularów powinna zastosowa  do ochrony oczu przed ol nieniem osoba 
wykonuj ca prace dekarskie przy monta u kolektorów w s oneczny dzie , na dachu pokrytym 
blach ? 

A. Okulary ochronne chroni ce przed opi kami metalu. 
B. Okulary ochronne chroni ce przed podczerwieni  IR. 
C. Okulary ochronne chroni ce przed od amkami plastiku. 
D. Okulary ochronne chroni ce przed promieniowaniem UV. 

3.5. stosowa  zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas monta u 
urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 

czyli: 
• stosowa  zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w przypadku pora enia 

pr dem elektrycznym, zaczadzenia lub oparzenia r k, nóg oraz twarzy,   
• stosowa  zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu w przypadku urazów g owy, 

klatki piersiowej, przy za amaniach, zwichni ciach lub skr ceniach ko czyn dolnych 
i górnych. 

Przyk adowe zadanie 19. 

W czasie udzielania pomocy przedlekarskiej nieprzytomnemu poszkodowanemu, którego porazi  
pr d elektryczny, nale y: 

A. odci gn  pora onego od ród a napi cia, przyst pi  do sztucznego oddychania, opatrzy  
w przypadku oparzenia skóry, wezwa  pogotowie. 

B. wezwa  pogotowie, wy czy  napi cie w a ciwego obwodu elektrycznego, opatrzy  
w przypadku oparzenia skóry. 

C. wy czy  napi cie w a ciwego obwodu elektrycznego, odci gn  pora onego w bezpieczne 
miejsce, udzieli  pierwszej pomocy, wezwa  pogotowie. 

D. odci gn  pora onego od ród a napi cia, wezwa  pogotowie, do momentu przyjazdu karetki 
udzieli  stosownie do sytuacji pierwszej pomocy.  
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2. Wymagania egzaminacyjne z przyk adami zada  do cz ci II 

Absolwent powinien umie : 

1. Czyta  ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, 
wykresów, a w szczególno ci: 

1.1. rozró nia  podstawowe poj cia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz 
prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów reguluj cych podejmowanie 
i wykonywanie dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• rozró nia  poj cia z obszaru funkcjonowania gospodarki, np.: rynek, popyt, poda , 

bezrobocie, inflacja, 
• rozró nia  poj cia z zakresu prawa pracy, np.: umowa o prac , urlop, wynagrodzenie 

za prac ,  
• rozró nia  poj cia z zakresu prawa podatkowego, np.: podatek dochodowy, podatek VAT, 

akcyza, PIT, 
• rozró nia  poj cia z obszaru podejmowania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, np.: 

REGON, numer identyfikacji podatkowej-NIP, rachunek bankowy. 

Przyk adowe zadanie 1. 

Poprzez okre lenie p acy brutto nale y rozumie  kwot  wynagrodzenia pracownika 

A. bez podatku dochodowego. 
B. okre lon  w umowie o prac . 
C. obliczon  do wyp aty. 
D. pomniejszon  o sk adki ZUS. 

1.2. rozró nia  dokumenty zwi zane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem 
i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• rozró nia  dokumenty zwi zane z zatrudnieniem, np.: umowa o prac , Kodeks pracy, 

deklaracja ZUS,  
• rozró nia  dokumenty zwi zane z dzia alno ci  gospodarcz , np.: polecenie przelewu, 

faktura, deklaracja podatkowa. 
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Przyk adowe zadanie 2.  

Jak nazywa si  przedstawiony na 
rysunku dokument reguluj cy 
rozliczenie bezgotówkowe? 

A. Czek potwierdzony. 
B. Polecenie przelewu. 
C. Faktura VAT. 
D. Weksel prosty. 

1.3. identyfikowa  i analizowa  informacje dotycz ce wymaga  i uprawnie  pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta, 

czyli: 
• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia pracownika okre lone w Kodeksie 

pracy, umowie o prac , np.: prawo do urlopu, czas pracy, wynagrodzenie za prac , 
• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia pracodawcy okre lone w Kodeksie 

pracy, umowie o prac , wzgl dem ZUS, urz du skarbowego, np.: terminowe wyp acanie 
wynagrodze , odprowadzanie sk adek ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego, 
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,  

• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia bezrobotnego na podstawie Ustawy 
o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu bezrobociu, np.: rejestracja w biurze pracy, zasady 
pobierania zasi ku, oferty pracy dla bezrobotnych, w tym bezrobotnych absolwentów, 

• identyfikowa  i analizowa  obowi zki i uprawnienia klienta podane w umowach kupna-
sprzeda y, z tytu u gwarancji, reklamacji przy zakupach towarów i us ug. 

Przyk adowe zadanie 3. 

Na podstawie której z wymienionych poni ej umów, przys uguje pracownikowi prawo do urlopu 
wypoczynkowego? 

A. Umowy – zlecenia. 
B. Umowy o dzie o. 
C. Umowy o prac . 
D. Umowy agencyjnej. 
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2. Przetwarza  dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ci: 

2.1. analizowa  informacje zwi zane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• analizowa  oferty urz dów pracy, placówek doskonal cych w zawodzie oraz oferty kursów 

zawodowych, dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dostosowania ich do potrzeb rynku 
pracy, 

• analizowa  oferty zak adów pracy, urz dów pracy, biur po rednictwa dotycz ce 
poszukiwania pracownika i zatrudnienia, przedstawione w formie og osze  prasowych, 
internetowych, tablic og osze ,  

• analizowa  informacje zwi zane z podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci 
gospodarczej zawarte, np.: w Kodeksie spó ek handlowych, danych z urz du pracy na temat 
lokalnego rynku pracy, zapotrzebowania na us ugi i towary. 

Przyk adowe zadanie 4. 

W lokalnej prasie ukaza o si  og oszenie nast puj cej tre ci: 

 
Wymagania stawiane przez firm  spe nia osoba, która uko czy a 

A. technikum budowlane, pracuje w magazynie i ma prawo jazdy kat.B. 
B. technikum elektryczne, ma prawo jazdy kat B i zna j zyk niemiecki. 
C. technikum chemiczne, korzysta z komputera i pracowa a jako magazynier. 
D. technikum mechaniczne, obs uguje komputer i zna j zyk niemiecki. 
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2.2. sporz dza  dokumenty zwi zane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz 
podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, 

czyli: 
• sporz dza  dokumenty zwi zane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem, np.: list intencyjny, 

list  motywacyjny, curriculum vitae,  
• sporz dzi  dokumenty niezb dne przy uruchamianiu indywidualnej dzia alno ci 

gospodarczej, np.: wniosek o zarejestrowanie firmy, zg oszenie do urz du statystycznego 
o nadanie numeru REGON i urz du skarbowego o przyznanie numeru identyfikacji 
podatkowej-NIP,  

• sporz dzi  dokumenty zwi zane z wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej, np.: zg oszenie 
do ZUS, polecenie przelewu, faktur , ksi g  przychodów i rozchodów. 

Przyk adowe zadanie 5.  

Na jak  kwot  w z  hotel wystawi faktur  firmie za korzystanie z noclegu przez dwóch jej 
pracowników podczas s u bowego wyjazdu?  

 
A. 108 z  
B. 116 z  
C. 208 z  
D. 216 z  

2.3. rozró nia  skutki wynikaj ce z nawi zania i rozwi zania stosunku pracy, 
czyli: 

• rozró nia  skutki zawarcia umowy o prac , umowy zlecenia, umowy o dzie o, np.: op aty 
sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne, prawo do urlopu, wysoko  podatku,  

• rozró nia  skutki rozwi zania umowy o prac  z zachowaniem okresu wypowiedzenia, bez 
wypowiedzenia, niezgodne z prawem, np.: przywrócenie do pracy, 

• rozró nia  skutki zawarcia i rozwi zania umowy o prac  dla pracodawcy, np.: wystawienie 
wiadectwa pracy, odprowadzanie sk adek pracowniczych, p acenie podatków, ustalenie 

wymiaru urlopów, wyp acanie zaliczek.  
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Przyk adowe zadanie 6. 

Jaka kwota wynagrodzenia brutto w z  zosta a naliczona pracownikowi za miesi c pracy, 
zatrudnionemu w HURTOWNI „AS” S.A. na podstawie umowy o prac ?  

A. 2 400 z  
B. 1 600 z  
C. 1 200 z  
D.    240 z  

Odpowiedzi do przyk adowych zada  

Cz  I 

Zadanie 1  Zadanie 2  Zadanie 3 C Zadanie 4  Zadanie 5  
Zadanie 6  Zadanie 7  Zadanie 8  Zadanie 9  Zadanie 10  
Zadanie 11  Zadanie 12 C Zadanie 13  Zadanie 14  Zadanie 15  
Zadanie 16 A Zadanie 17: Zadanie 18  Zadanie 19 C  
 
Cz  II  

Zadanie 1 B Zadanie 2 B Zadanie 3 C Zadanie 4 D Zadanie 5 D Zadanie 6 A 
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III. ETAP PRAKTYCZNY 

1. Wymagania egzaminacyjne i ogólne kryteria oceniania 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okre lonego zadania egzaminacyjnego 
wynikaj cego z zadania o tre ci ogólnej: 

Opracowanie projektu realizacji prac zwi zanych z wykonaniem monta u urz dze  i instalacji 
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej w okre lonych warunkach organizacyjnych 
i technicznych na podstawie dokumentacji.  

Absolwent powinien umie : 

1. Analizowa  dokumentacj  techniczn  i eksploatacyjn  urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej. 

2. Analizowa  instrukcje, normy i warunki techniczne zwi zane z wykonaniem monta u urz dze  
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej oraz odbiorem okre lonego etapu 
prac. 

3. Sporz dza  przedmiary robót monta owych urz dze  i instalacji stosowanych w systemach 
energetyki odnawialnej. 

4. Dobiera  odzie  ochronn  i rodki ochrony indywidualnej, zespo y robocze, maszyny, sprz t 
i narz dzia, sprz t kontrolno-pomiarowy, materia y i elementy urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej. 

5. Opracowywa  projekty monta u urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki 
odnawialnej, obejmuj ce wykonanie niezb dnych oblicze , rysunków i sporz dzenie kosztorysu. 

6. Opracowywa  harmonogramy robót przy monta u urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej, z uwzgl dnieniem warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót. 

2. Komentarz do standardu wymaga  egzaminacyjnych 

Zadania egzaminacyjne b d  opracowane na podstawie zadania o tre ci ogólnej 
sformu owanego w standardzie wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu. Tre  ogólna umo liwia 
przygotowanie wielu zada  egzaminacyjnych, dotycz cych prac zwi zanych z realizacj  systemów 
energetyki odnawialnej wyposa onych w kolektory s oneczne, pompy ciep a oraz kot y na biomas .  

Rozwi zanie zadania b dzie obejmowa  opracowanie projektu realizacji prac zwi zanych 
z wykonaniem monta u urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej, 
w okre lonych warunkach organizacyjnych i technicznych, na podstawie dokumentacji.  

Warunki techniczno-organizacyjne wykonania prac obj tych projektem mog  by  
przedstawione w formie: 
− opisu za o e  do projektu oraz danych technicznych, 

28

Etap praktyczny



− opisu okre lonego zakresu prac, 
− okre lonej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej (za czników) zawieraj cej np.: rysunki, 

tabele, nomogramy, dane techniczne materia ów, cenniki itp. 

Projekt realizacji prac powinien zawiera  w swej strukturze: 

1. Tytu  pracy egzaminacyjnej. 
2. Za o enia (dane) do projektu realizacji prac, które odnale  nale y w tre ci zadania 

i dokumentacji technicznej oraz eksploatacyjnej (za czniki, które stanowi  uzupe nienie tre ci 
zadania). 

3. Warunki techniczne zwi zane z wykonaniem monta u okre lonych urz dze  i fragmentów 
instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej w zale no ci od ich w a ciwo ci, 
norm i technologii wykonania oraz odbiorem okre lonego etapu prac. 

4. Przedmiary robót monta owych okre lonych urz dze  i fragmentów instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej. 

5. Sk ad zespo ów roboczych koniecznych do realizacji okre lonych zada  wykonawczych wraz 
z wykazem odzie y roboczej oraz rodków ochrony indywidualnej. 

6. Wykaz maszyn, sprz tu i narz dzi oraz sprz tu kontrolno-pomiarowego umo liwiaj cego 
realizacj  fragmentu systemu energetyki odnawialnej. 

7. Wykaz niezb dnych materia ów podstawowych i pomocniczych oraz elementów urz dze  
i instalacji niezb dnych do wykonania fragmentu systemu energetyki odnawialnej.  

8. Projekty monta u okre lonych urz dze  i fragmentów instalacji stosowanych w systemach 
energetyki odnawialnej, obejmuj ce wykonanie niezb dnych oblicze  i rysunków.  

9. Kosztorys robót, obliczenia kosztów materia ów oraz pracy maszyn, urz dze  i sprz tu podczas 
realizacji okre lonego fragmentu systemu energetyki odnawialnej.  

10. Harmonogramy robót przy monta u urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki 
odnawialnej, z uwzgl dnieniem warunków technicznych wykonania i odbioru robót.  

Struktura projektu realizacji prac, w zale no ci od jego zakresu oraz za o e  (danych) 
okre lonych w zadaniu mo e by  ró na od przedstawionej powy ej, co do liczby elementów 
struktury i ich nazw, z zachowaniem algorytmu rozwi zania zadania. 

Projekt realizacji prac lub jego elementy mog  by  opracowane z wykorzystaniem komputera 
i oprogramowania wskazanego w standardzie wymaga  egzaminacyjnych. 

Komputer z w a ciwym oprogramowaniem b dzie dost pny na stanowisku egzaminacyjnym. 

Kryteria oceniania projektu realizacji prac b d  uwzgl dnia : 

− Poprawno  sformu owania tytu u, 
− kompletno  za o e  do projektu w odniesieniu do tre ci zadania egzaminacyjnego, 
− poprawno  sk adu zespo ów roboczych, wykazu odzie y roboczej oraz rodków ochrony 

indywidualnej w odniesieniu do realizacji zada  wykonawczych zespo ów roboczych, 
− poprawno  doboru materia ów, maszyn, urz dze  i sprz tu w odniesieniu do zakresu realizacji 

okre lonych prac i warunków techniczno-organizacyjnych przebiegu tych prac, 
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− poprawno  doboru warunków wykonania okre lonych obiektów systemu energetyki 
odnawialnej, w zale no ci od ich w a ciwo ci i technologii wykonania, 

− poprawno  wykonania rysunków wykonawczych i oblicze  w odniesieniu do dokumentacji 
technicznej, 

− poprawno  opracowania kosztorysu i oblicze  kosztów materia ów, pracy maszyn, urz dze  
i sprz tu w odniesieniu do rodzaju i zakresu wykonywanych prac, 

− poprawno  sporz dzenia harmonogramu prac obejmuj cego roboty instalacyjne lub prac  
sprz tu w odniesieniu do warunków technicznych oraz organizacyjnych wykonania. 

oraz 

− przejrzysto  struktury projektu, 
− logik  uk adu przedstawionych tre ci, 
− poprawno  technologiczn  i merytoryczn , w a ciw  dla zawodu. 

3. Przyk ad zadania praktycznego 

Na dachu wolnostoj cego domu jednorodzinnego nale y zamontowa  kolektory s oneczne do 
ca orocznego podgrzewania wody u ytkowej. Formularz specyfikacji klienta (Za cznik 1.) zawiera 
komplet informacji, koniecznych do doboru oraz monta u kolektorów s onecznych, takich jak: 
usytuowanie obiektu budowlanego, w a ciwo ci dachu, na którym maj  by  zamontowane kolektory, 
wielko  zapotrzebowania na ciep  wod  u ytkow , zastany system grzewczy, yczenia klienta. 

Opracuj projekt realizacji prac zwi zanych z dobraniem wymaganej powierzchni i ilo ci 
kolektorów s onecznych oraz ich monta em na dachu przedstawionym na Rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Widok dachu oraz przekrój poprzeczny wolnostoj cego domu jednorodzinnego 
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Projekt realizacji prac powinien zawiera : 

1. Tytu  pracy egzaminacyjnej zgodny z tre ci  zadania. 
2. Za o enia do projektu w odniesieniu do tre ci zadania i za czonej dokumentacji. 
3. Parametry techniczne kolektorów s onecznych wraz z wymaganymi obliczeniami w celu 

ustalenia ich liczby oraz ca kowitej powierzchni zewn trznej i absorbuj cej. 
4. Rysunki przedstawiaj ce usytuowanie kolektorów na dachu. 
5. Koszty zakupu kolektorów i wszystkich materia ów potrzebnych do jego zamontowania (przy 

czym na zakup materia ów monta owych nale y doliczy  2% kosztów zakupu materia ów 
podstawowych). 

6. Sk ad zespo u roboczego (liczba uczestników zespo u z podaniem ich kwalifikacji). 
7. Wykaz narz dzi i sprz tu oraz rodków ochrony indywidualnej, niezb dnych do wykonania 

monta u. 
8. Harmonogram robót przy monta u kolektorów na dachu budynku. 

Do wykonania zadania wykorzystaj: 

Za cznik 1. Formularz specyfikacji klienta 
Za cznik 2. rednioroczna ilo  promieniowania na powierzchni  horyzontaln  [kWh/m²a] 

( rednioroczna ilo  promieniowania globalnego na terenie Polski w okresie od 
1951 do 1970 r.) 

Za cznik 3. Tabela okre laj ca wspó czynnik korelacji fβ,γ uwzgl dniaj cy inklinacj  β 
i orientacj  γ pola kolektora 

Za cznik 4. Nomogram do okre lenia wspó czynnika sprawno ci instalacji Anl w zale no ci od 
wymiernego wspó czynnika sprawno ci kolektora 0,05 i solarnego stopnia pokrycia 
SF 

Za cznik 5. Nomogram do ustalenia skorygowanej ca kowitej powierzchni absorbera Aerf 
Za cznik 6. Dane techniczne oraz cennik kolektorów HELIOSTAR 
Za cznik 7. Dane techniczne oraz cennik konstrukcji no nej kolektorów 

Dane do oblicze : 

− rednioroczne zapotrzebowanie na energi  do podgrzania wody u ytkowej  Q=2880 kWh/a, 
− wymierny wspó czynnik sprawno ci kolektora p askiego 0,05=0,620, 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.  
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Za cznik 1. 

Formularz specyfikacji klienta 

Formularz specyfikacji klienta  
Adres 

Klient 
Nazwisko                    Jan Kowalski 
Ulica                    S oneczna 12 
Kod pocztowy/miejscowo   53-030 Wroc aw 
Telefon                     071 / 12 23 45 
Fax                     071 / 12 23 46 

 Obiekt (w przypadku zmiany) 
Nazwisko .................................................. 
Ulica ..................................... 
Kod pocztowy/miejscowo  ...................................... 
Telefon .................................................. 
Fax .................................................. 

Zapotrzebowanie na wod  u ytkow   
Liczba domowników: 2+1   osób 
o niskie zapotrzebowanie: 30 l / (osób d) 
o rednie zapotrzebowanie 50 l / (osób d) 
o wysokie zapotrzebowanie 80 l / (osób d) 
o wymagane pod czenie zmywarki do naczy  
o wymagane pod czenie pralki 
o Pozosta e zapotrzebowanie na wod  u ytkow :  
 ............. 20 l / d ........ 

 redniodzienne zapotrzebowanie na wod  u ytkow  
 VBW=        170  l/d 

 
Wymagana cyrkulacja ? o tak o nie 
Czas pracy:  tB = ………  h/d
Ca kowita d ugo  przewodu LZ = ………  m 

Dach -  pokrycie dachówk  ceramiczn  w br zowym kolorze 

  

 U yteczna szeroko  dachu a = 8,5 m 
U yteczna  wysoko  dachu b = 4,5 m 
Wysoko  instalacji h = 4  m 
Czy potrzebny d wig ? o tak        o nie 

 Pochylenie dachu β =    _45__ ° 
Orientacja powierzchni dachu γ =    _45__ ° 
Zacienienie ?  o tak     o nie 
Kiedy ? Co ? ...........................................................................  
  ................................................................................................ 

Przy czenie do istniej cego systemu  
o Podgrzewanie wody u ytkowej przez c.o. bez 

zasobnika 
o Podgrzewanie wody u ytkowej przez c.o. z 

zasobnikiem 
o Podgrzewanie wody u ytkowej przez c.o. gazowe 

przep ywowe 
o Lokalne podgrzewanie wody u ytkowej przez 

urz dzenia elektryczne 

 Instalacja c.o./moc kot a w  [KW]: 
o Olejowe o Elektryczne 
o Gazowe  o Pozosta e 
Moc: .... 26.... [KW] 
U ywane jako dodatkowe ogrzewanie? o tak o nie 

Przewody rurowe yczenia klienta 
Pojedyncza d ugo  przewodów rurowych pomi dzy 
kolektorami a zasobnikiem solarnym     LR  = 10 m 
Czy wy czy  ca kowicie kocio  grzewczy latem?                
 o tak o nie 
 

 Kolektory montowane w dachu ? o tak 
Kolektory montowane na dachu ?         o tak 
 
Preferowany typ kolektora ? 

 Kolektor p aski o 
 P aski kolektor pró niowy o 
 Rurowy kolektor pró niowy o 

Adnotacje 

-Po dany solarny stopie  pokrycia: SF= 55 %
-Pod czenie kolektorów równoleg e 
-Najl ejsza z mo liwych konstrukcja kolektora
-Stela  w kolorze dachówki 
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Za cznik 2. 
 

rednioroczna ilo  promieniowania na powierzchni  horyzontaln  [kWh/m²a] ( rednioroczna 
ilo  promieniowania globalnego na terenie Polski w okresie od 1951 do 1970 r.) 

Tabela 1 

Miejscowo  E (kWh/m²a) Miejscowo  E 
(kWh/m²a) Miejscowo  E (kWh/m²a)

Bia a Podlaska 1127 Ko obrzeg 1071 Resko 1094 
Bia owie a 1104 Koszalin 1069 Rzeszów 1080 
Bia ystok 1070 Kraków 1092 Sandomierz 1137 
Bielawa 1040 Legnica 1099 Siedlce 1108 
Bydgoszcz 1080 Leszno 1078 Skierniewice 1141 
Che m 1091 L bork 1062 Skroniów 1140 
Chojnice 1037 Lublin 1107 S ubice 1077 
Cieszyn 1032 ód  1077 Suwa ki 1065 
Cz stochowa 1073 Miastko 1040 Szczecin-D bie 1028 
Elbl g 1083 Miko ajki 1048 Szczecinek 1034 
Gda sk-Wrzeszcz 1081 M awa 1063 Szprotawa 1100 
G ogów 1097 Olsztyn 1055 Tarnów 1102 
Gorzów Wlkp. 1072 Opole 1036 Toru  1076 
Grodków 1048 Ostro ka 1063 Ustka 1069 
Jelenia Góra 1040 Pozna  1044 Warszawa-Ok cie 1081 
Kalisz 1078 Prabuty 1081 Wielu  1082 
Katowice 1050 Przemy l 1085 W odawa 1118 
K trzyn 1070 Pu awy 1091 Wroc aw-Lotnisko 1089 
Kielce 1130 Rabka 1107 Zamo  1089 
K odzko 1047 Racibórz 1020 Zgorzelec 1088 
Ko o 1078 Radom 1099 Zielona Góra 1091 
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Za cznik 3. 
Tabela okre laj ca wspó czynnik korelacji fβ,γ uwzgl dniaj cy inklinacj  β  

i orientacj  γ pola kolektora 
 Tabela 2   

Inklinacja: 
Orientacja: β = 0° β = 30° β = 45° β = 60° β = 90° 

Po udnie 
γ = 0° 1 1.16 1.14 1.08 0.82 

SSW/SSO 
γ = 22.5° 1 1.14 1.14 1.09 0.84 

SW/SO 
γ = 45° 1 1.10 1.09 1.05 0.85 

WSW/OSO 
γ = 67.5° 1 1.04 1.03 0.99 0.82 

W/O 
γ = 90° 1 0.90 0.96 0.93 0.78 

 

Za cznik 4. 
 
Nomogram do okre lenia wspó czynnika sprawno ci instalacji Anl w zale no ci od wymiernego 

wspó czynnika sprawno ci kolektora 0,05 i solarnego stopnia pokrycia SF 
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Za cznik 5. 
 

Nomogram do ustalenia skorygowanej ca kowitej powierzchni absorbera Aerf 
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Za cznik 6. 
 

Dane techniczne oraz cennik kolektorów HELIOSTAR 
 

Lp. 
Typ kolektora 

HELIOSTAR 
200 

HELIOSTAR 
202 

HELIOSTAR 
320 

HELIOSTAR 
380 

HELIOSTAR 
400V 

Dane techniczne 

1. wys. x szer. x d . 75 x 1008 x 2008 mm 75 x 2008 x 1008 mm 75 x 1008 x 2008 mm 

2. Monta owy wymiar 
zewn trzny 1040 x 2040 mm 2040 x 1040 mm 1040 x 2040 mm 

3. Powierzchnia 
kolektora 2,03 m2 

4. Powierzchnia 
absorbera 1,76 m2 1,77 m2 1,73 m2 

5. Waga kolektora 43 kg 45 kg 46 kg 48 kg 

6. Konstrukcja kolektora Blacha aluminiowa AlMg 

7. Pokrywa 
transparentna Hartowane szk o solarne gr.4 mm 

8. Pojemno  cieczy 1,2 l 1,3 l 1,6 l 1,5 l 1,3 l 

9. Izolacja We na mineralna Pró nia  
100 Pa 

10. Absorber Pokryty wysoko selektywn  warstw   
tlenku aluminium i czarnym niklem 

11. 
wymierny wspó czyn. 
sprawno ci kolektora 

0,05 
0,620 0,655 

12. 

Temperatura przy 
nas onecznieniu 
1000W/m2 i temp. 
otoczenia 25 oC 

178 oC 219 oC 

13. Max. ci nienie 600 kPa 

14. Przep yw cieczy 
solarnej przez kolektor 

15 - 25 l/h  
przez ca y 

system 
30 - 100 l/h  przez kolektor 

15. Uzysk energetyczny1) 700 - 930 kWh/rok 800 - 1200 
kWh/rok 

16. Cena netto [PLN]2) 1016 1120 1228 1232 1840 

1) Energetyczny uzysk kolektora jest zale ny od jego orientacji wzgl dem stron wiata, k ta 
nachylenia, mikroklimatu. 
2) Ceny w [PLN] bez podatku VAT +23% 
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Za cznik 7. 
Dane techniczne oraz cennik konstrukcji no nej kolektorów 

 

Ceny w [PLN] bez podatku VAT +23% 
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4. Komentarz do rozwi zania zadania wraz z kryteriami oceniania 

Rozwi zanie zadania obejmuje opracowanie projektu realizacji prac zwi zanych 
z dobraniem powierzchni i liczby kolektorów oraz ich monta em na dachu przedstawionym na 
Rysunku 1. Projekt realizacji prac powinien mie  okre lon  struktur . Elementy struktury i ich 
nazwy odnale  mo na w tre ci zdania po sformu owaniu „Projekt realizacji prac powinien 
zawiera :” 

S  one nast puj ce: 

1. Tytu  pracy egzaminacyjnej zgodny z tre ci  zadania. 
2. Za o enia do projektu w odniesieniu do tre ci zadania i za czonej dokumentacji. 
3. Parametry techniczne kolektorów s onecznych wraz z wymaganymi obliczeniami w celu 

ustalenia ich liczby oraz ca kowitej powierzchni zewn trznej i absorbuj cej. 
4. Rysunki przedstawiaj ce usytuowanie kolektorów na dachu (narysowanie kolektorów, na 

Rysunku 1 okre laj ce umiejscowienie kolektorów). 
5. Koszty zakupu kolektorów i wszystkich materia ów potrzebnych do ich zamontowania (przy 

czym na zakup materia ów monta owych i czników nale y doliczy  2% kosztów zakupu 
materia ów podstawowych). 

6. Sk ad zespo u roboczego (liczba uczestników zespo u z podaniem ich kwalifikacji). 
7. Wykaz narz dzi i sprz tu oraz rodków ochrony indywidualnej, niezb dnych do wykonania 

monta u. 
8. Harmonogram robót przy monta u kolektorów na dachu budynku. 

Elementy te powinny wyst pi  w projekcie realizacji prac, np. jako podtytu y rozdzia ów. 
Zawarto  merytoryczna projektu musi by  odpowiednia do informacji wynikaj cych z tre ci 
zadania. Opracowanie projektu realizacji prac powinno by  poprzedzone wnikliw  analiz  tre ci 
zadania, dokumentacji i danych stanowi cych jego uzupe nienie. Wyniki tej analizy okre lone 
za o eniami do projektu stanowi  "dane" do rozwi zania tego zadania. Za o enia powinny wyst pi  
w strukturze opracowywanego projektu przed punktem 1., pod dowoln  nazw , np. Za o enia, Dane 
do projektu, itp. Wskazuj  one na zawarto  projektu, decyduj c tym samym o wyniku rozwi zania 
zadania. Projekt realizacji prac jest opracowaniem o okre lonym zakresie tre ci, wyra onym tytu em: 
np. " Projekt realizacji prac zwi zanych z doborem i monta em kolektorów s onecznych na dachu 
budynku, przedstawionego na rysunku nr 1". Projekt realizacji prac jest opracowaniem o charakterze 
twórczym w odniesieniu do formy i sposobu jego opracowania, natomiast za o enia - dane do 
projektu s  ci le okre lone i wynikaj  z tre ci zadania oraz dokumentacji za czonej do zadania 
(za czników). Zatem tre ci merytoryczne projektu mo na przedstawi  w sposób dowolny, np. tekstu 
z elementami graficznymi (schematami, rysunkami, tabelami, itp.). Projekt powinien by  przejrzysty, 
logicznie uporz dkowany zarówno w swej strukturze, jak i sposobie i kolejno ci przedstawiania 
poszczególnych jego elementów merytorycznych. 
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Kryteria oceniania projektu realizacji prac b d  uwzgl dnia : 

− poprawno  sformu owania tytu u pracy, 
− kompletno  sformu owanych za o e  projektu realizacji prac w odniesieniu do tre ci zadania 

i za czonej dokumentacji, 
− poprawno  doboru kolektorów, z uwzgl dnieniem wykonanych oblicze , w odniesieniu 

do danych przedstawionych w tre ci zadania oraz za czonej dokumentacji, 
− poprawno  wykonanych rysunków w odniesieniu do usytuowania kolektorów, 
− poprawno  oblicze  kosztów materia ów w odniesieniu do danych technicznych 

i cen jednostkowych, 
− poprawno  doboru zespo u roboczego, rodków ochrony indywidualnej, sprz tu kontrolno-

pomiarowego i narz dzi, w odniesieniu do zaplanowanych czynno ci technologicznych, 
− poprawno  harmonogramów robót przy monta u kolektorów na dachu budynku, w tym 

zaplanowan  kolejno  czynno ci technologicznych monta u kolektorów dla zespo u roboczego, 
z uwzgl dnieniem przyj tej technologii wykonania, 

oraz 

− przejrzysto  struktury projektu, 
− logik  uk adu elementów projektu, 
− poprawno  terminologiczn  i merytoryczn , w a ciw  dla zawodu. 
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IV. ZA CZNIKI 

1. Standard wymaga  egzaminacyjnych dla zawodu 

Zawód: technik urz dze  i systemów energetyki odnawialnej 
symbol cyfrowy: 311[56] 

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Cz  I – zakres wiadomo ci i umiej tno ci w a ciwych dla kwalifikacji 
w zawodzie 

Absolwent powinien umie : 

1. Czyta  ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, 
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególno ci: 
1.1. rozró nia  odnawialne ród a energii uwzgl dniaj c ich w a ciwo ci oraz sposoby 

pozyskiwania i magazynowania energii; 
1.2. rozró nia  systemy technologiczno-konstrukcyjne obiektów budowlanych;  
1.3. rozró nia  urz dzenia oraz elementy instalacji wodoci gowej, kanalizacyjnej, grzewczej, 

wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, elektrycznej i gazowej; 
1.4. rozpoznawa  urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej oraz ich elementy, 

uwzgl dniaj c budow  i przeznaczenie; 
1.5. rozró nia  urz dzenia i systemy energetyki odnawialnej na podstawie fotografii, 

rysunków i schematów; 
1.6. pos ugiwa  si  dokumentacj  techniczn , projektow  i kosztorysow  oraz dokumentacj  

budowy dotycz c  kolejnych faz monta u urz dze  i instalacji stosowanych w systemach 
energetyki odnawialnej. 

2. Przetwarza  dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ci: 
2.1. sporz dza  kalkulacje kosztów monta u i eksploatacji urz dze  i instalacji stosowanych 

w systemach energetyki odnawialnej; 
2.2. wykonywa  obliczenia niezb dne podczas projektowania urz dze  i instalacji 

stosowanych w systemach energetyki odnawialnej;  
2.3. dobiera  materia y, narz dzia oraz sprz t niezb dny do wykonania okre lonego etapu 

monta u urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej; 
2.4. sporz dza  zapotrzebowania i rozliczenia materia ów niezb dnych do monta u urz dze  

i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej; 
2.5. stosowa  zasady eksploatacji i konserwacji urz dze   i instalacji stosowanych 

w systemach energetyki odnawialnej; 
2.6. sporz dza  przedmiary robót oraz kosztorysy dotycz ce monta u urz dze  i instalacji 

stosowanych w systemach energetyki odnawialnej; 
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2.7. dobiera  elementy sk adowe, podzespo y oraz zabezpieczenia do urz dze  i instalacji 
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej w zale no ci od zadanych warunków 
pracy;  

2.8. okre la  warunki konserwacji i naprawy urz dze  i instalacji stosowanych w systemach 
energetyki odnawialnej. 

3. Bezpiecznie wykonywa  zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze stwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz ochrony rodowiska, a w szczególno ci: 
3.1. stosowa  przepisy bezpiecze stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo arowej oraz 

ochrony rodowiska obowi zuj ce podczas monta u urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej; 

3.2. wskazywa  wymagania stawiane urz dzeniom i instalacjom stosowanym w systemach 
energetyki odnawialnej w zakresie zgodno ci z warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru prac monta owych; 

3.3. przewidywa  zagro enia mog ce wyst pi  podczas monta u urz dze  i instalacji 
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej; 

3.4. stosowa  odzie  robocz  oraz rodki ochrony indywidualnej podczas monta u urz dze  
i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej; 

3.5. stosowa  zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas monta u 
urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej. 

Cz  II - zakres wiadomo ci i umiej tno ci zwi zanych z zatrudnieniem 
i dzia alno ci  gospodarcz  

Absolwent powinien umie : 

1. Czyta  ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji tabel, 
wykresów, a w szczególno ci: 
1.1. rozró nia  podstawowe poj cia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz 

prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów reguluj cych podejmowanie 
i wykonywanie dzia alno ci gospodarczej; 

1.2. rozró nia  dokumenty zwi zane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem 
dzia alno ci gospodarczej; 

1.3. identyfikowa  i analizowa  informacje dotycz ce wymaga  i uprawnie  pracownika, 
pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 

2. Przetwarza  dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ci: 
2.1. analizowa  informacje zwi zane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy 

i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej; 
2.2. sporz dza  dokumenty zwi zane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz 

podejmowaniem i wykonywaniem dzia alno ci gospodarczej; 
2.3. rozró nia  skutki wynikaj ce z nawi zania i rozwi zania stosunku pracy. 
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Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego wynikaj cego 
z zadania ogólnego o tre ci – opracowanie projektu realizacji prac zwi zanych z wykonaniem 
monta u urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej w okre lonych 
warunkach organizacyjnych i technicznych na podstawie dokumentacji.  

Absolwent powinien umie : 

1. Analizowa  dokumentacj  techniczn  i eksploatacyjn  urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej. 

2. Analizowa  instrukcje, normy i warunki techniczne zwi zane z wykonaniem monta u 
urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki odnawialnej oraz odbiorem 
okre lonego etapu prac. 

3. Sporz dza  przedmiary robót monta owych urz dze  i instalacji stosowanych w systemach 
energetyki odnawialnej. 

4. Dobiera  odzie  ochronn  i rodki ochrony indywidualnej, zespo y robocze, maszyny, sprz t 
i narz dzia, sprz t kontrolno-pomiarowy, materia y i elementy urz dze  i instalacji 
stosowanych w systemach energetyki odnawialnej. 

5. Opracowywa  projekty monta u urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki 
odnawialnej, obejmuj ce wykonanie niezb dnych oblicze , rysunków i sporz dzenie 
kosztorysu. 

6. Opracowywa  harmonogramy robót przy monta u urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej, z uwzgl dnieniem warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót. 

Niezb dne wyposa enie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego: 

Stanowisko komputerowe: komputer pod czony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa. 
Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji), 
pakiet do wspomagania projektowania urz dze  i instalacji stosowanych w systemach energetyki 
odnawialnej oraz do symulacji procesów technologicznych wytwarzania energii. Fragmenty 
dokumentacji projektowej, wykonawczej oraz eksploatacyjnej urz dze  i instalacji stosowanych 
w systemach energetyki odnawialnej. Materia y i przybory rysunkowe. Apteczka. 
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2.   Przyk ad karty odpowiedzi do etapu pisemnego 
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