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Wyposażenie sali : 

• stanowiska egzaminacyjne przygotowane w sposób 
zapewniający samodzielną pracę zdających, 

• naklejki przygotowane dla każdego zdającego prze OKE, 

• umieszczenie w widocznym miejscu sprawnego zegara 
oraz tablicy lub planszy do zapisania godziny 
rozpoczęcia i godziny zakończenia pracy przez 
zdających, 

• umieszczenie przed wejściem do sali i wejściu do szkoły 
listy zdających przystępujących do egzaminu w danej 
sali (imię i nazwisko). 



Do sali egzaminacyjnej, nie 
można wnosić 

• żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, ani 
korzystać z nich w tej sali. 

• materiałów i przyborów niewymienionych w 
komunikacie Dyrektora CKE, ani korzystać z 
nich w tej sali.  

 



Wyposażenie zdającego 
(egzamin teoretyczny): 

• warunkiem przystąpienia do egzaminu jest 
okazanie dowodu osobistego, 

• zdający powinien posiadać dwa długopisy z 
czarnym tuszem, 

• do Sali można wnieść kalkulator prosty  
Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia 
wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, 
dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub 
pierwiastków kwadratowych z liczb. 

 



• Zdający sprawdzają, czy wydrukowane arkusze 
egzaminacyjne i karty odpowiedzi są 
kompletne i czytelne. W razie potrzeby 
zgłaszają braki przewodniczącemu Zespołu 
Nadzorującemu i otrzymują kompletne 
arkusze lub karty odpowiedzi. 



• Zdający zapoznają się szczegółowo z „Instrukcją dla 
zdającego” zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza 
egzaminacyjnego, wpisują na karcie odpowiedzi 
oznaczenie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w 
zakresie której jest przeprowadzany egzamin i wersję 
arkusza oraz zamieszczają numer PESEL, a w przypadku 
braku numeru PESEL, serię i numer paszportu lub 
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

•  przyklejają naklejki z numerem PESEL zgodnie z 
instrukcją przewodniczącego Zespołu Nadzorującemu,  

• nie podpisują kart odpowiedzi. 



• Członkowie ZN udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania 
zdających związane z kodowaniem i rozumieniem 
„Instrukcji dla zdającego”. 

• Po zakończeniu czynności organizacyjnych PZN zapisuje w 
widocznym miejscu (na tablicy lub planszy) godzinę 
rozpoczęcia i godzinę zakończenia pracy przez zdających.  

• Czas egzaminu wynosi 60 minut. 
• Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający, 

którzy się spóźnią, nie są wpuszczani do sali 
egzaminacyjnej.  

• W uzasadnionych przypadkach, nie później niż po 
zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o 
wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego 
podejmuje przewodniczący ZE. 



• W przypadku stwierdzenia w czasie egzaminu 
niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania 
prawidłowego przebiegu egzaminu, wniesienia 
lub korzystania przez zdającego w Sali 
egzaminacyjnej z urządzenia 
telekomunikacyjnego albo z niedozwolonych 
materiałów i przyborów, przewodniczący ZN 
porozumiewa się z przewodniczącym ZE, który 
przerywa egzamin danemu zdającemu i 
unieważnia część egzaminu.  



• Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu 
przewodniczący ZN informuje zdających, ile czasu 
pozostało do zakończenia egzaminu.  

 

Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin 
ogłasza zdającym zakończenie egzaminu i poleca 
odłożenie kart odpowiedzi na brzeg stolika,  

stroną zadrukowaną do blatu. 

 

• Zdający pozostają na swoich miejscach, dopóki 
członkowie ZN nie zezwolą im na opuszczenie sali.  



Zaliczony egzamin 

• Należy prawidłowo odpowiedzieć na 50% 
zadań. 

• Test składa się z 40 pytań 

• Jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź w 
każdym pytaniu. 

• Niema punktów ujemnych. 

• Wskazanie 20 prawidłowych odpowiedzi  

                        = Zaliczony egzamin  

 





• Procedury przed egzaminem rozpoczynają się 
30 min przed egzaminem. 

•  egzaminy są na godz. 9.00 i 15.00. 

• Sprawdzenie tożsamości zdających. 

• Krótkie szkolenie BHP  

• Podpisanie odbycia szkolenia bhp i listy 
obecności 



• Losowanie stanowiska 
• Wydanie naklejek z kodem kreskowym 
• Pobranie arkuszy egzaminacyjnych 
• Zapoznanie się z pierwsza stroną 
• Zakodowanie arkusza i karty odpowiedzi 
• 10 minut na zapoznanie się z zadaniem czas nie 

wliczany do egzaminu 
• Rozpoczęcie egzaminu  
• zapisanie jego początku i końca 
(30 minut przed czasem zakończenia egzaminu 
przewodniczący przypomina, ile czasu pozostało 
zdającym do zakończenia egzaminu. 



Przykładowe zadania 







Technologia klejenia PVC 

 
 

1.Przed przystąpieniem do klejenia instalacji dla sprawdzenia wymiarów należy  
wykonać tzw. łączenie "na sucho".  
Rura powinna swobodnie wchodzić do 2/3 głębokości gniazda złączki 

2. Cięcie rur najlepiej jest wykonać specjalnymi nożycami lub w przypadku większych 
średnic, przecinakami rolkowymi. Można je również ciąć przy pomocy piłki do metalu 
pamiętając o zachowaniu kąta prostego w stosunku do osi rury. 



3. Końcówki przeciętych rur należy sfazować. Zapobiega to zgarnianiu kleju przy 
wkładaniu rury do wnętrza złączki. Za pomocą suchej szmatki należy usunąć opiłki i 
wszelkie inne zanieczyszczenia. 

4. Przed przystąpieniem do właściwego klejenia, należy posmarować łączone elementy 
oczyszczaczem (ma to na celu wstępne zmiękczenie łączonych elementów), a następnie 
klejem. Przy technologii jednostopniowej, tj. przy użyciu kleju ONE STEP, nie jest 
konieczne użycie oczyszczacza. 



5. Proces klejenia nie powinien przekraczać 1 min.  

Po wciśnięciu do oporu rury w gniazdo złączki należy dokonać obrotu o 1/4 uzyskując 
równomierne rozprowadzenie spoiwa. 

6. Łączone elementy przytrzymujemy przez 15-30 sek., nie dopuszczając do wysunięcia 
rury z gniazda złączki. Nadmiar kleju wycieramy suchą szmatką. Przy prawidłowym 
połączeniu na styku rury i złączki powstaje równy wałeczek kleju. 



Technologia lutowania miękkiego Cu 

Cięcie rury obcinarką krążkową 
Usunąć grat z miejsca przecięcia rury 
Czyścimy zewnętrzną część rurki i wewnętrzną powierzchnię kielicha  
usuwając tlenek miedzi 
Smarujemy rurkę pastą do lutowania miękkiego 
Składamy instalację i podgrzewamy palnikiem dodając lutu miękkiego. 
Czekamy do ostygnięcia , następnie przemywamy wodą z detergentem. 











• Rurkę docinamy  

• Usuwamy grad 

• Nie wolno matować rury (czyścić z tlenków) 

• Przed zaprasowywaniem zaznaczamy na rurze pełne jej wsunięcie do kielicha 

 

Zaprasowywanie miedzi 



Zgrzewanie rur PP 

Rurę docinamy, zaznaczamy na niej ile schowa się do kształtki 

przecieramy ściereczką rurę i kształtkę  

Do rozgrzanej zgrzewarki ( 255 ⁰C ) wkładamy jednocześnie rurę i kształtkę.  

Koniec rury wsunąć bez obracania do tulei grzewczej aż do zaznaczonej głębokości 
zgrzewania i równocześnie nasunąć kształtkę, bez obracania, aż do oporu na trzpień 
grzewczy.  

 



Wyciągamy i wciskamy rurę do kielicha kształtki 







• Rurę wsunąć w złączkę, aż do pojawienia się 
rury w otworze pierścienia. Do zaprasowania 
stosujemy zaciskarki (ręczne lub elektryczne) 
ze szczękami zgodnymi z oznaczeniami na 
pierścieniach kształtek 

Łączenie rur Pex/Al/Pex 
Montaż kształtek zaciskanych. 



TH                                                                    U 



Łączenie rur Pex/Al/Pex 
Montaż kształtek skręcanych. 

Prostopadłe cięcie rury. 
Kalibrowanie i fazowanie krawędzi wewnątrz rury. 
Na rurę nałożyć nakrętkę i pierścień zaciskowy.  
Wsunąć rurę z nałożoną nakrętką i pierścieniem do oporu na końcówkę złączki. 
Dokręcamy za pomocą kluczy  



Wyginanie:  

• Rury Pex-Al-Pex są bardzo elastyczne i można 
kształtować je ręcznie. Zalecane jednak jest 
stosowanie sprężyn. Przy wyginaniu należy 
pamiętać o zachowaniu minimalnego 
promienia gięcia.  
 













 
• Połącz autonomiczny układ zasilania solarnej pompy obiegowej 

zgodnie z zamieszczonym rysunkiem. Zamocuj panel fotowoltaiczny na 
przygotowanych profilach aluminiowych za pomocą klem 
zewnętrznych. Ułóż kanały na przewody i przymocuj puszkę 
elektryczną. Obrób przewody fotowoltaiczne. Z jednej strony uzbrój je 
w złącza MC4, a z drugiej zaciśnij na nich końcówki tulejkowe. Połącz 
przewody fotowoltaiczne z przewodami panelu. Poprowadź je w 
kanale na przewody do puszki instalacyjnej. W puszce połącz je z 
przewodami pompy za pomocą listwy zaciskowej.  

• Zamocuj pompę do płyty za pomocą uchwytu na rury, tak aby kierunek 
przepływu był skierowany do góry. Podłącz do pompy rury miedziane 
za pomocą złączek typu CONEX. Rury przytwierdź do płyty, mocując je 
uchwytami do rur.  

• Dobierz narzędzia i materiały do wykonania połączeń przewodów i 
wpisz ich nazwy do tabeli.  

• Przez podniesienie ręki zgłoś gotowość układu do próby. Oświetl 
baterię słoneczną lampą halogenową.  







Powodzenia  
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