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Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami 
Technik pożarnictwa 315[02] 
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Technik pożarnictwa 315[02] 

1. W pracach egzaminacyjnych oceniane były elementy: 
I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 
II. Założenia do opracowania projektu, czyli rozpoznanie wodne, 

rozpoznanie warunków terenowych oraz warunków atmosferycznych, 
wynikające z treści zadania egzaminacyjnego oraz dołączonej 
dokumentacji. 

III. Wyniki rozpoznania i ocena sytuacji pożarowej wynikające z treści 
zadania egzaminacyjnego i dołączonej dokumentacji. 

IV. Kalkulacja sił i środków. 
V. Rozkazy dla zastępów. 
VI. Sporządzona dokumentacja ze złożenia meldunków do PSK . 
VII. Sporządzona dokumentacja ze zdarzenia . 
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 

 

Ad. I.  Tytuł pracy egzaminacyjnej 

Większość zdających prawidłowo formułowała tytuł pracy egzaminacyjnej. W 
poniższym zaprezentowanym fragmencie pracy egzaminacyjnej tytuł pracy jest 
zgodny z zawartością projektu. 

 

Najczęściej popełniane przez zdających błędy to: 

⎯ tytuł pracy był zbyt szczegółowy, zawierający założenia do wykonania 
zadania, 

⎯ tytuł pracy był zbyt ogólny. 

 

Ad. II. Założenia do opracowania projektu, czyli rozpoznanie wodne, 
rozpoznanie warunków terenowych oraz warunków atmosferycznych, 
wynikające z treści zadania egzaminacyjnego oraz dołączonej dokumentacji. 

Poniżej pokazano fragment pracy egzaminacyjnej, w której założenia do projektu 
zostały w pełni wykonane przez zdającego.  
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Częstym błędem popełnianym przez zdających było przepisywanie treści założeń z 
zadania egzaminacyjnego bez zastanawiania się nad doborem najważniejszych 
wymaganych informacji, które potrzebne były do tego punktu.  

 

Ad. III.  Wyniki rozpoznania i ocena sytuacji pożarowej wynikające z treści 
zadania egzaminacyjnego i dołączonej dokumentacji. 

Poniżej pokazano fragment pracy egzaminacyjnej, w której założenia do projektu 
zostały w pełni wykonane przez zdającego egzamin w roku szkolnym 2007/2008.  
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Typowe błędy popełnione przez zdających to: 

⎯ przepisywanie treści założeń z zadania egzaminacyjnego, najczęściej te same 
punkty były ujęte  w punkcie II i III, 
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⎯ pomijanie tytułów podpunktów dotyczących wyników rozpoznania i ocena 
sytuacji pożarowe, 

⎯ podawanie informacji w jednym ciągu, bez wyraźnego podziału na 
poszczególne podpunkty, 

⎯ mylone treści dotyczące poszczególnych punktów. 

 

 

Ad. IV.  Kalkulacja sił i środków. 

Ten element pracy był niezbędny do określenia potrzebnych sił i środków, formy 
działania taktycznego, określenia wymaganej ilości sił i środków gaśniczych (wody i 
piany). 

Poniżej zaprezentowano fragmenty prac opracowane poprawnie przez zdających. 
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Najczęściej popełniane przez zdających błędy to: 

⎯ zastosowanie niewłaściwych wzorów, 
⎯ wykonywanie obliczeń bez przekształcenia jednostek, 
⎯ podawanie końcowego wyniku bez jednostek, 
⎯ brak wniosków końcowych i stwierdzenia „ilość  wody i środka pianotwórczego 

jest wystarczająca do prowadzenia akcji”. 
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Ad. V. Rozkazy dla zastępów. 

Poniżej zaprezentowano fragment prac zdającego z poprawnie podanymi rozkazami. 

 

Wielu zdających formułowało rozkazy w sposób mało precyzyjny stosując 
niewłaściwe słownictwo. Dużo trudności mieli przy określaniu ustawienia 
samochodów gaśniczych i określenia kierunków geograficznych zgodnych ze 
szkicem sytuacyjnym.  

 

Ad. VI. Sporządzona dokumentacja ze złożenia meldunków do PSK . 

 

Większość zdających stosowała właściwą kolejność meldunków do PSK. Poniżej 
zaprezentowano opracowane przez zdającego „elementy prowadzonej łączności z 
PSK” z wywołanie głosem PSK i naniesionymi treściami meldunków. 
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Zdający bardzo często nie wypełniali w całości formularza tylko podawali treść 
meldunków w części opisowej. Zdarzały się braki w meldunkach informacji 
dotyczących np. siły i środki wystarczające, lokalizacja pożaru i likwidacja pożaru.  
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Ad. VII. Sporządzona dokumentacja ze zdarzenia. 

Ten element pracy był najtrudniejszy dla zdajanych, szczególnie wykonanie szkicu 
sytuacyjnego, który nie był wykonywany z wcześniej wydanymi rozkazami. Ten 
element jednoznacznie określa właściwe rozwiązanie zadania egzaminacyjnego. 
Poprawne wypełnienie dokumentacji obrazuje rodzaj zdarzenia i jego wielkość, ilość 
prądów wody, piany oraz ilość zużytej wody i piany.  

Poniżej zaprezentowano fragment pracy zdającego z wypełnionym poprawnie 
szkicem sytuacyjnym i pierwszą stroną informacji ze zdarzenia. 
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Najczęściej popełniane przez zdających błędy przy sporządzaniu szkicu 
sytuacyjnego: 

⎯ nieprawidłowe ustawienie samochodów gaśniczych, 
⎯ niestosowanie zasad sporządzania szkiców, 
⎯ mylenie linii ssawnych z liniami zasilającymi. 
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W informacji ze zdarzenia zdający często pomijali niektóre pola, które pozostały 
niewypełnione.  
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Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość. 

Tylko nieliczne prace były napisane chaotycznie i bez logicznego uporządkowania. 
Większość prac była przejrzysta, logicznie uporządkowana, napisana językiem 
właściwym dla zawodu, estetyczna i czytelna. Większość projektów posiadała 
zatytułowane i zapisane tytuły poszczególnych rozdziałów 

 


