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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 

Rok 2018 
ZASADY OCENIANIA 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 

do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej 
Oznaczenie arkusza: R.03-05-18.01 
Oznaczenie kwalifikacji: R.03 
Numer zadania: 05 

Wypełnia egzaminator 

Kod egzaminatora 

Data egzaminu 

Godzina rozpoczęcia egzaminu 

Dzień  Miesiąc  Rok 

Numer 
stanowiska 

Numer PESEL zdającego* 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

: 

–Kod ośrodka 
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 Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny 

Egzaminator wpisuje T, 
jeżeli zdający spełnił 

kryterium albo N, jeżeli 
nie spełnił 

Rezultat 1: Sadzarka do ziemniaków przygotowana do pracy 

1 Nasmarowane punkty smarne sadzarki – zgodnie z instrukcją       

2 Wszystkie połączenia sadzarki z TUZ ciągnika są zabezpieczone przetyczkami       

3 Sadzarka jest wypoziomowana       

4 Ustawiona gęstość sadzenia w rzędzie 30 cm       

5 Redlice ustawione na głębokość sadzenia 8 cm       

6 Redlice ustawione na rozstawę rzędów 67,5 cm       

7 Obsypniki (zagarniacze) ustawione na rozstawę rzędów 67,5 cm       

Rezultat 2: Karta wykonania obsługi codziennej ciągnika 

1 Stwierdzony poziom paliwa w ciągniku i podjęte działania są zgodne ze stanem faktycznym       

2 Stwierdzony poziom oleju silnikowego i podjęte działania są zgodne ze stanem faktycznym       

3 Stwierdzony poziom cieczy chłodzącej i podjęte działania są zgodne ze stanem faktycznym       

4 Wpisane wartości ciśnienia w ogumieniu i podjęte działania są zgodne ze stanem faktycznym       

5 Stwierdzony stan odstojnika paliwa i podjęte działania są zgodne ze stanem faktycznym       

Przebieg 1: Przebieg wykonania obsługi ciągnika i sadzarki do ziemniaków  
Zdający zasygnalizuje gotowość obsługi, wykona ją po wydaniu zgody przez Przewodniczącego ZN 

1 
Obsługę wykonał zgodnie z instrukcją obsługi ciągnika - poziom oleju w silniku zmierzył wg zasad: wyciągnął miarkę, przetarł  
z oleju, włożył do silnika, wyciągnął miarkę po raz drugi i dokonał odczytu poziomu oleju; korek chłodnicy odkręcał ostrożnie/
powoli, a zakręcił szczelnie 

      

2 Podczas agregatowania sadzarki z ciągnikiem zachował kolejność połączenia: cięgno prawe, cięgno lewe, łącznik górny       
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