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W pracach egzaminacyjnych ocenie podlegały następujące elementy rozwiązania zadania 
egzaminacyjnego: 

1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
2. Założenia  do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania i załączników. 
3. Wykaz prawdopodobnych przyczyn wystąpienia uszkodzenia w obwodzie 

oświetlenia klatki schodowej. 
4. Wykaz prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia uszkodzenia.. 
5. Wskazania dla administratora dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji instalacji 

oświetlenia klatki schodowej. 
6. Dokumentacja z wykonanych prac. 
7. Propozycja modernizacji oświetlenia klatki schodowej. 
8. Praca egzaminacyjna jako całość. 

Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej: 

Sformułowanie tytułu pracy egzaminacyjnej nie sprawiało zdającym trudności. 

W większości prac tytuł był adekwatny do zakresu opracowania. Zawierał informacje 
dotyczące rodzaju i zakresu prac oraz nazwę układu, którego te prace dotyczyły.  

Poniżej zostały przedstawione fragmenty zawierające przykłady poprawnie 
sformułowanych tytułów:  

Przykład 1.  

 

Przykład 2. 
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Ad. II. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania  
i z załączników: 

W tym elemencie pracy egzaminacyjnej zdający mieli często trudności z uzględnieniem 
wszystkich  danych wynikajacych z treści zadania i załączników. 

Z analizy rozwiązań tego elementu pracy egzaminacyjnej wynika, że zdający najczęściej 
wymieniali przypadkowo zauważone elementy umieszczone w dokumentacji. Pomijane 
były istotne elementy instalacji oświetleniowej takie jak: 

 oprawy oświetleniowe ze stykiem ochronnym, 
 łączniki przyciskowe. 

W pracach często brakowało odwołań do  schematu instalacji oświetlenia klatki schodowej 
budynku zawartego w Załączniku nr 1. Zdajacy również nie uwzględniali wymagań 
administratora dotyczących modyfikacji instalacji. Najczęściej wypisywanymi elementami 
instalacji był tylko automat schodowy oraz czujniki ruchu. 

Przykady różnych najpełniejszych zapisów tego elementu: 

Przykład1. 
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Przykład 2. 

 
Ad. III. Wykaz prawdopodobnych przyczyn wystąpienia uszkodzenia w obwodzie 

oświetlenia klatki schodowej: 

Zdecydowana większość zdających jako prawdopodobne określała przyczyny wystąpienia 
uszkodzenia przerwę w obwodzie oświetlenia instalacji i uszkodzenie łącznika 
przyciskowego. 

Tylko część zdających brała pod uwagę, że przyczyną uszkodzenia mogą być również 
uszkodzone oprawy oświetleniowe lub żarówki. 
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Poniżej przedstawiono fragmenty prac zawierające w miarę poprawnie wypisane 
przyczyny nieprawidłowej pracy instalacji oświetlenia klatki schodowej. 

Przykład1. 

 
Przykład 2. 

 

Ad. IV. Wykaz prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia uszkodzenia: 

Sporządzenie wykazu prac prowadzących do lokalizacji i usunięcia uszkodzenia nie 
sprawiło zdającym większych problemów. Na ogół w wykazach były zapisane wszystkie 
konieczne czynności prowadzące do bezpiecznego wykonania zadania. Zdający 
najczęściej uwzględniali potrzebę analizy schematów instalacji oraz wyników  pomiarów  
w celu lokalizacji usterki. 

Najczęściej popełnianym błędem było sporządzenie algorytmu prac zamiast wykazu 
działań. Zdający często nie uwzględniali w wykazie prac załączenia zasilania oraz 
sprawdzenia poprawności działania instalacji oświetlenia klatki schodowej po wykonanej 
naprawie. 
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Poniżej przedstawione zostały wybrane fragmenty projektów zawierające wymagane 
wykazy prac. 

 

 

 
Ad. V. Wskazania dla administratora dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji 

instalacji oświetlenia klatki schodowej. 

W większości prac została uwzględniona konieczność zapewnienia właściwego stanu 
technicznego elementów instalacji oświetleniowej oraz przestrzegania zasad BHP przy 
eksploatacji i konserwacji instalacji. Niewielu zdających uwzględniło konieczność 
okresowego testowania wyłącznika różnicowoprądowego przyciskiem TEST (jako 
bezwzględnego warunku zapewnienia sprawnej ochrony przeciwporażeniowej), mimo 
umieszczenia na schemacie instalacji oświetlenia klatki schodowej budynku (Załącznik 
nr1) dwóch wyłączników. 
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Poniżej przedstawione zostały wybrane fragmenty prac: 

Przykład 1. 

 

Przykład 2. 
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Ad. VI. Dokumentacja z wykonanych prac: 

Zakres opracowania tego elementu obejmował:  

 wnioski wynikające z analizy załączników dotyczące rodzaju i miejsca uszkodzenia 
 opis sposobu usunięcia uszkodzenia. 

Zdecydowana większość zdających poprawnie oceniła wyniki pomiarów zamieszczonych 
w załącznikach. 

Zaznaczenie  miejsce uszkodzenia na schemacie obwodu oświetlenia klatki schodowej  
w KARCIE PRACY EGZAMINACYJNEJ również dla większości nie stanowiło problemu. 

W opisie sposobu usunięcia uszkodzenia większość zdających pomijała odłączenie 
zasilania i sprawdzenie braku napięcia jako warunku koniecznego i bezwzlędnego do 
bezpiecznego wykonania zadania. Jednocześnie nie ujmowała konieczności  załączenia 
napięcia i sprawdzenia poprawności dzialania intalacji po naprawie oświetlenia klatki 
schodowej. Tylko niewielka grupa zdających napisała, że przyczyną awarii może być 
również poluzowanie przewodów w puszkach rozgałęźnych, które można usunąć poprzez 
ich dokręcenie. 
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Przykład oceny wyników pomiarów  przedstawiono w tabeli w KARCIE PRACY 
EGZAMINACYJNEJ: 
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Przykład zaznaczonego miejsca uszkodzenia na schemacie w KARCIE PRACY 
EGZAMINACYJNEJ przedstawiono poniżej: 
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Przykład najpełniejszego opisu usunięcia uszkodzenia przedstawiono poniżej: 

 

Ad. VII. Propozycja modernizacji oświetlenia klatki schodowej: 

Opracowanie tego elementu pracy polegało na wykonaniu schematu zmodernizowanego 
obwodu oświetlenia i narysowaniu go na szablonie zamieszczonym w KARCIE PRACY 
EGZAMINACYJNEJ. 

Na schematach modernizacji klatki schodowej zdający na ogół stosowali symbole  
i oznaczenia zgodnie z zasadami rysunku techniczego. Często pozostawiali instalację  
z automatem schodowym i przyciskami jednocześnie włączając w obwód czujniki ruchu. 
Ponadto pozostawiali instalację w pierwotnym układzie połączenia.  

Większość zdających nie uwzględniała w schematach rozłączenia przewodów w puszkach 
rozgałęźnych, koniecznego do zrealizowania wymagania administratora dotyczącego 
zapalania się światła tylko na piętrze, na którym czunijk wykrył ruch.  
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Przykład poprawnego schematu modernizacji naniesionego na szablon w KARCIE 
PRACY KGZAMINACYJNEJ: 

 

Element VII obejmował również sporządzenie wykazu czynności prowadzących do 
modyfikacji instalacji w obwodzie oświetlenia klatki schodowej i sprawił on zdającym sporo 
trudności. Na ogół zdający w opracowanych wykazach uwzględniali pobieranie materiałów 
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i narzędzi z magazynu oraz montaż czujników ruchu. Najczęściej  pomijano konieczność 
demontażu łączników przyciskowych i automatu schodowego. Nie uwzględniano również 
regulacji czujników (detektora ruchu). 

Poniżej przedstawiono fragment pracy zawierający w miarę poprawnie opisane czynności 
prowdzące do modyfikacji instalacji: 
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Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość 

Prace zdających w większości były przejrzyste i czytelne. Były też logicznie 
uporządkowane oraz napisane poprawnym językiem technicznym. Zdający opracowując 
projekt realizacji prac wyodrębniali jego poszczególne elementy, nadając im poprawne 
tytuły i stosowali poprawną terminologię. 
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