
Zawód: technik elektryk 
Symbol cyfrowy zawodu: 311[08] 
Numer zadania: 1 

 

311[08]-01-122 

Czas trwania egzaminu: 240 minut

ARKUSZ EGZAMINACYJNY 
ETAP PRAKTYCZNY 

EGZAMINU POTWIERDZAJ=CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 
CZERWIEC 2012 

Informacje dla zdaj>cego: 
1. MateriaŽy egzaminacyjne obejmuj>: ARKUSZ EGZAMINACYJNY z treWci> zadania 

i dokumentacj>, zeszyt ze stron> tytuŽow> KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ oraz KARTB 
OCENY. 

2. Sprawda, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron. Sprawda, czy materiaŽy egzaminacyjne 
s> czytelne i nie zawieraj> bŽCdnie wydrukowanych stron. Ewentualny brak stron lub inne 
usterki w materiaŽach egzaminacyjnych zgŽoW przewodnicz>cemu zespoŽu nadzoruj>cego 
etap praktyczny.  

3. Na KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ: 

/ wpisz swoj> datC urodzenia,  

/ wpisz swój numer PESEL*.  

4. Na KARCIE OCENY:  

/ wpisz swoj> datC urodzenia,  

/ wpisz swój numer PESEL*,  

/ wpisz symbol cyfrowy zawodu,  

/ zamaluj kratkC z numerem odpowiadaj>cym numerowi zadania,  

/ przyklej naklejkC ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie.  

5. Zapoznaj siC z treWci> zadania egzaminacyjnego oraz dokumentacj> zaŽ>czon> do zadania. 

6. Rozwi>zanie obejmuje opracowanie projektu realizacji prac okreWlonych w treWci zadania 
i wykonanie prac zwi>zanych z opracowaniem projektu.. 

7. Zadanie rozwi>zuj tylko w zeszycie KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ od razu na czysto, 
nie otrzymasz dodatkowych kartek. Notatki, pomocnicze obliczenia itp., jeceli nie nalec> 
do pracy, obwieda lini> i oznacz sŽowem BRUDNOPIS. Zapisy oznaczone BRUDNOPIS 
nie bCd> oceniane.  

8. Po rozwi>zaniu zadania ponumeruj strony pracy egzaminacyjnej. Numerowanie rozpocznij 
od strony, na której jest miejsce do zapisania tytuŽu pracy. Wszystkie materiaŽy, które 
zaŽ>czasz do pracy, opisz swoim numerem PESEL* w prawym górnym rogu. 

9. Na stronie tytuŽowej zeszytu KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ, wpisz liczbC stron swojej 
pracy i liczbC sztuk zaŽ>czonych materiaŽów. 

10. Zeszyt KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ i KARTB OCENY przekac zespoŽowi 
nadzoruj>cemu etap praktyczny. 

Powodzenia! 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do 

momentu rozpoczCcia 

egzaminu 

* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj>cego tocsamoW5.



Zadanie egzaminacyjne  

W pomieszczeniu biurowym po zakoMczeniu budowlanych prac remontowych  zamontowano 

gniazda, przeŽ>czniki, oprawy oWwietleniowe oraz podŽ>czono sprzCt komputerowy i grzejnik 

(ZaŽ>cznik 1). Ucytkownik stwierdziŽ, ce gdy wŽ>cza oWwietlenie przeŽ>cznikiem P1, przyciskaj>c 

obydwa klawisze, w cyrandolu zapala siC tylko jedna carówka. Jeceli wyŽ>czy jeden z klawiszy 

a pozostawi zaŽ>czony drugi, to albo wszystkie carówki cyrandola (ZaŽ>cznik 3) Wwiec> siC sŽabo, 

albo Wwieci jedna carówka – w zalecnoWci od tego, który klawisz jest wyŽ>czony. Urz>dzenia 

podŽ>czone do gniazd wtykowych dziaŽaj> prawidŽowo. Natomiast zaŽ>czenie przeŽ>cznikiem P2 

kinkietów K1, K2 (ZaŽ>cznik 3) powoduje zadziaŽanie wyŽ>cznika rócnicowopr>dowego F2 

i wyŽ>czenie napiCcia w caŽym biurze.  

W celu znalezienia uszkodzeM wykonano pomiary instalacji, których wyniki zawarto 

w ZaŽ>czniku 2.  

Opracuj projekt realizacji prac prowadz>cych do lokalizacji i usuniCcia usterki w instalacji 

elektrycznej w pomieszczeniu biurowym. 

Projekt realizacji prac powinien zawiera5: 

1. TytuŽ pracy egzaminacyjnej. 

2. ZaŽocenia do opracowania projektu realizacji prac wynikaj>ce z treWci zadania i zaŽ>czników. 

3. Wykaz prawdopodobnych przyczyn wyst>pienia usterki w instalacji elektrycznej. 

4. Algorytm prac zwi>zanych z lokalizacj> usterki i napraw> instalacji elektrycznej obejmuj>cy 

czynnoWci po wykonaniu pomiarów. 

5. Wskazania eksploatacyjne dotycz>ce bezpiecznego korzystania z instalacji i urz>dzeM 

elektrycznych. 

Dokumentacja z wykonania prac powinna zawiera5: 

1. Wnioski dotycz>ce stanu aparatów elektrycznych i lokalizacji usterki, wynikaj>ce 

z zaŽ>czników oraz analizy opisu objawów nieprawidŽowego dziaŽania instalacji elektrycznej. 

2. Wykaz narzCdzi, materiaŽów i czCWci zamiennych potrzebnych do naprawy instalacji. 

3. Opis sposobu usuniCcia uszkodzeM uwzglCdniaj>cy pracC zgodnie z przepisami 

bezpieczeMstwa i higieny pracy. 

4. TabelC wypeŽnion> wyŽ>cznie pomiarami okreWlaj>cymi miejsca usterek zamieszczon> 

w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ. 

Do wykonania zadania wykorzystaj: 

ZaŽ>cznik 1. – Schemat instalacji w pomieszczeniu biurowym 

ZaŽ>cznik 2. – Wyniki przeprowadzonych pomiarów w instalacji 

ZaŽ>cznik 3. – DokumentacjC techniczn> opraw oWwietleniowych 

ZaŽ>cznik 4. – Wykaz dostCpnego osprzCtu, materiaŽów, narzCdzi, przyrz>dów pomiarowych 

i czCWci zamiennych do wykorzystania podczas prac naprawczych 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania 240 minut. 
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F1 – FR 302 25 A 
F2 – P302 25 A 30 mA 
F3 – S301 B10 
F4, F5  – S301 B16 
Ochrona od poraceM: 
Instalacja odbiorcza: TN-S samoczynne wyŽ>czenie zasilania; 
Instalacja odbiorcza podtynkowa 
WLZ w rurkach PCV p/t 
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2. Schemat instalacji odbiorczej 
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ZaŽ>cznik 2. 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów w instalacji 

Tabela 1. Wyniki pomiarów parametrów zasilania i ocena aparatów elektrycznych w instalacji 

odbiorczej 

Tabela 2. Pomiary rezystancji przewodów w instalacji oWwietleniowej 

Parametr Parametr/ ocena 

zasilanie 230 V; 50 Hz 

aparaty F1, F2, F3, F4, F5 sprawne 

przeŽ>czniki P1, P2 sprawne 

carówki  sprawne 

rezystancja zimnego wŽókna carówki 60 W (kacdej) 63,4 µ 

Rezystancja przewodu WartoW5 w µ 

od wyŽ>cznika F3-2 do wyŽ>cznika P1-1 0 

od wyŽ>cznika F3-2 do wyŽ>cznika P2-1 0 

od wyŽ>cznika F2-4 do oprawy OP1-2 0 

od wyŽ>cznika F2-4 do oprawy OP1-3 63,4 

od PE do oprawy OP1-4 0 

od wyŽ>cznika P1-2 do oprawy OP1-1 0 

od wyŽ>cznika P1-3 do oprawy OP1-2 63,4 

od wyŽ>cznika P1-3 do oprawy OP1-3 0 

od wyŽ>cznika P2-2 do oprawy K1-1 0 

od wyŽ>cznika P2-2 do oprawy K2-1 0 

od wyŽ>cznika F2-4 do oprawy K1-3 0 

od wyŽ>cznika F2-4 do oprawy K2-3 0 

od PE do oprawy K1-2 0 

od PE do oprawy K2-2 0 

od wyŽ>cznika P2-3 do oprawy K3-1 0 

od wyŽ>cznika P2-3 do oprawy K4-1 0 

od wyŽ>cznika F2-4 do oprawy K3-3 0 

od wyŽ>cznika F2-4 do oprawy K4-3 0 

od PE do oprawy K3-2 0 

od PE do oprawy K4-2 0 
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Tabela 3. Pomiary rezystancji pomiCdzy zaciskami opraw oWwietleniowych przy odŽ>czonych 

oprawach od instalacji 

ZaŽ>cznik 3. 

Dokumentacja techniczna opraw oWwietleniowych 

byrandol - Parametry techniczne: 

MateriaŽ:           Metal 
Zasilanie:          230 V 
IloW5 carówek:         3 
Rodzaj gwintu carówki:          E 27 
Max. moc carówki:          60 W 
Mocna stosowa5 energooszczCdne carówki: tak 

 Schemat poŽ>czeM 

Rezystancja pomiCdzy zaciskami WartoW5 w µ 

1- 3 oprawy K1 63,4 

1- 2 oprawy K1 0 

2- 3 oprawy K1 63,4 

1- 3 oprawy K2 63,4 

1- 2 oprawy K2 ı 

2- 3 oprawy K2 ı 

1- 3 oprawy K3 63,4 

1- 2 oprawy K3 ı 

2- 3 oprawy K3 ı 

1- 3 oprawy K4 63,4 

1- 2 oprawy K4 ı 

2- 3 oprawy K4 ı 

1- 2 oprawy OP1 94,2 

1- 3 oprawy OP1 31,5 

1- 4 oprawy OP1 ı 

2- 3 oprawy OP1 63,4 

2- 4 oprawy OP1 ı 

3- 4 oprawy OP1 ı 
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Kinkiet – Parametry techniczne: 

MateriaŽ:            Metal 

Zasilanie:          230 V 

IloW5 carówek:         1 

Rodzaj gwintu carówki:          E 27 

Max. moc carówki:          60 W 

Mocna stosowa5 energooszczCdne carówki: tak 

                     Schemat poŽ>czeM 

ZaŽ>cznik 4. 

Wykaz dostCpnych aparatów, materiaŽów, narzCdzi, przyrz>dów pomiarowych i czCWci 

zamiennych do wykorzystania podczas prac naprawczych 

Lp. Nazwa materiaŽu/urz>dzenia Jednostka IloW5 

1. PrzeŽ>cznik grupowy (Wwiecznikowy) szt. 1  

2. Oprawa – cyrandol 3x60 W 230 V szt. 1  

3. Oprawa – kinkiet 230 V 60 W   szt. 2  

4. barówka 60 W, 230 V z gwintem E 27  szt. 5  

5. WyŽ>cznik rócnicowopr>dowy RCD P302 25 A 30 mA szt. 1  

6.  Przewód LYg 1,5 mm
2
 (czarny, niebieski, cóŽto-zielony) m 3  

7. Przewód 3 × DY 4 mm
2 

m 5 

8. Listwa zaciskowa 6 torowa 4 mm
2 

szt. 1  

9. TaWma izolacyjna szt. 1 

Lp. Nazwa narzCdzia/przyrz>du Jednostka IloW5 

1. Wiertarka udarowa szt. 1 

2. WiertŽa widiowe – zestaw φ6 do φ12 szt. 1 

3. Zestaw koŽków rozporowych szt. 1 

4. Torba monterska z podstawowymi narzCdziami  szt. 1 

5. Miernik uniwersalny z funkcj> pomiaru V/A/っ szt. 1 

6. Przymiar zwijany szt. 1 

7. Drabina rozstawna 8 szczeblowa szt. 1 

8. MŽotek Wlusarski 700 g szt. 1 
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