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1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

2. Przykładowe rozwiązania zadania egzaminacyjnego wraz z komentarzem
egzaminatora
W pracy egzaminacyjnej oceniane były następujące elementy wykonane przez zdającego:
I.
Tytuł pracy egzaminacyjnej, wynikający z treści zadania.
II.
Założenia do projektu realizacji prac, wynikające z treści zadania i załączników.
III.
Wykaz prac związanych z oceną zmian stanu środowiska w mieście w odniesieniu
do trzech komponentów środowiska.
IV.
Analiza jakości powietrza i klimatu akustycznego w punktach pomiarowych
uwzględniającą:
- tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów z wartościami dopuszczalnymi,
- oznaczenie w tabeli przekroczeń wskaźników.
V.
Tabelaryczne zestawienie wyników jakości wody w planowanych punktach
poboru wody, z przyporządkowaniem ich do określonej kategorii.
VI.
Ocena strefy i stężenia SO 2 w okolicznych lasach na podstawie analizy skali
porostowej.
VII. Sprawozdanie zawierające:
- ocenę stanu środowiska w mieście w zakresie trzech komponentów,
- wskazanie możliwych przyczyn pogorszenia się stanów lasów,
- ocenę możliwości budowy ujęcia wody do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia wraz z jej uzasadnieniem.
VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.

Ad. I. Tytuł pracy egzaminacyjnej.
Tytuł pracy egzaminacyjnej powinien informować w sposób ogólny o zawartości
projektu. W tegorocznym zadaniu zdający powinien był odnieść się w tytule przede
wszystkim do oceny stanu środowiska w zakresie trzech komponentów, w mieście Laskowo
i wskazanie możliwości wybudowania ujęcia wody pitnej. Zdający na ogół prawidłowo
zatytułowali swoje projekty.
Przykłady poprawnie sformułowanego tytułu pracy:

Ad. II. Założenia do opracowania projektu realizacji prac.
Zdający na ogół poprawnie wypisywali dane do opracowania projektu realizacji prac
wynikające z treści zadania:
- miasto ma zabudowę wielorodzinną ,
- na terenie Parku Technologicznego funkcjonuje cementownia, huta szkła
gospodarczego, zakład produkcji środków piorących lub funkcjonowanie na terenie
Parku Technologicznego zakładów przemysłowych,
- ciepłownia miejska jest zasilana gazem ziemnym,
- rozbudowana infrastruktura drogowa,
- ujmowana woda o kat. co najmniej A2.
Ponadto ważne były także dane zawarte w załącznikach:
Załącznik 1. Szkic zagospodarowania terenu miasta.
Załącznik 2. Wyniki pomiarów trzech komponentów środowiska.
Załącznik 3. Wartości graniczne dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.
Załącznik 4. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.
Załącznik 5. Wartości graniczne wybranych wskaźników wody.
Załącznik 6. Fragment Ustawy Prawo Wodne.
Załącznik 7. Skala porostowa do oceny wpływu SO 2 .
Sporadycznie zdarzały się prace, w których zdający podawali lokalizację punktów
pomiarowych.
Przykład poprawnie sformułowanych założeń:

Zdający często wypisywali wszystkie informacje zawarte w treści zadania, w założeniach
wynikających z załączników zadania egzaminacyjnego podawali tytułu załącznika albo jego
numer.
Ad. III. Wykaz prac związanych z oceną stanu środowiska w mieście w odniesieniu
do trzech komponentów środowiska.
Większość zdających sporządzała wykaz prac związanych z oceną stanu środowiska
w mieście w odniesieniu do trzech komponentów w formie schematu blokowego
uwzględniając wszystkie jego etapy wynikające z treści zadania egzaminacyjnego
zachowując odpowiednią kolejność.
Przykłady fragmentów prac dwóch zdających:
Przykład 1

Przykład 2

Wielu zdających sporządziło wykaz prac bez elementu analizy treści zadania i załączników.
W wielu pracach brakowało elementu projektu – wykaz prac.
Ad. IV. Analiza jakości powietrza i klimatu akustycznego uwzględniająca: tabelaryczne
zestawienie wyników pomiarów z wartości dopuszczalnych, oznaczenie przekroczeń
wskaźników.
Prawidłowe rozwiązanie tego elementu pracy polegało na zestawieniu wyników
pomiarów wskaźników powietrza i klimatu akustycznego z wartościami dopuszczalnymi
w poszczególnych punktach pomiarowych oraz interpretacji stanu wskaźników jakości tych
komponentów.
Większość zdających sporządziła zestawienie wyników pomiarów w formie tabel
z właściwie dobranymi, z załączonych norm, wartościami dopuszczalnymi.
Zdarzały się prace, w których zdający nie dokonali interpretacji stanu poszczególnych
wskaźników jakości tych dwóch komponentów środowiska w punktach pomiarowych.
Poniżej zamieszczono fragmenty prac wraz z komentarzami, uwzględniając podział
na poszczególne komponenty środowiska.
-

analiza zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego

Zdający poprawnie sporządzili zestawienie wyników pomiarów poziomu substancji
w powietrzu atmosferycznym w formie tabeli z odpowiednio wybranymi z norm wartościami
dopuszczalnymi, uwzględniając po przeliczeniu jednostki i okres uśrednienia wyników
pomiarów.
Zdarzały się prace, w których nie przeliczono stężenia NO 2 z ppm na μg/m3
w poszczególnych punktach pomiarowych zgodnie z jednostką podaną w normie.
Przykład poprawnego zestawienia wyników oraz wartości dopuszczalnych:

równoważny poziom dźwięku
Niektórzy zdający mieli problem z poprawnym dobraniem dopuszczalnego poziomu
hałasu w środowisku w zależności od rodzaju terenu i źródła hałasu, nieprawidłowo dobierali
źródło hałasu punkcie X (drogi i linie kolejowe – 60 dB).
Przy zestawieniu wyników pomiaru poziomu dźwięku większość zdających
prawidłowo dobierała z normy wartości dopuszczalne dla punktu pomiarowego X i Y.
Przykład prawidłowego rozwiązania:
Równoważny poziom hałasu
Dopuszczalny poziom
Punkt
mierzony w dzień
dźwięku
Ocena
pomiarowy
[dB]
[dB]
X
67
60
przekroczone
Y
58
55
przekroczone
-

Dopuszczalny poziom hałasu został przekroczony zarówno w punkcie X i Y.

Ad. V. Tabelaryczne zestawienie wyników jakości wody w planowanych punktach
poboru wody z przyporządkowaniem ich do określonej kategorii.
W tym elemencie pracy egzaminacyjnej zdający poprawnie wybrali
i przyporządkowali kategorie wody dla wskaźnika w punktach pomiarowych oraz prawidłowo
ocenili kategorie wody w punktach 1, 2, 3.
Przy zestawieniu wyników pomiarów większość zdających dokonywała prawidłowych
porównań poszczególnych wskaźników z wartościami granicznymi dla kategorii A2 w formie
tabelarycznej.
Często zdarzały się prace, w których tylko oceniano kategorię jakości wody
w poszczególnych punktach pomiarowych.
Przykład poprawnego zestawienia wyników:

Ad. VI. Ocena strefy i stężenia SO2 w okolicznych lasach na podstawie analizy skali
porostowej.
Większość zdających prawidłowo oceniła tereny lasów zaliczając je do drugiej strefy
zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki przyjmując stężenie SO2 170 – 100 µg/m3 według skali
porostowej i dokonali prawidłowego opisu tej strefy, np.:

Ad. VII. Sprawozdanie zawierające ocenę stanu środowiska w mieście w zakresie
trzech komponentów, wskazanie możliwych przyczyn pogorszenia się stanu lasów
oraz ocenę możliwości budowy ujęcia wody do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia wraz z uzasadnieniem.
Sprawozdanie powinno zawierać ocenę:
- zanieczyszczeń powietrza: w punkcie pomiarowym A zanieczyszczenia przekraczają
dopuszczalne normy dla NO2, NOx, SO2, pyłu zawieszonego i CO, w punkcie pomiarowym B
zanieczyszczenia przekraczają dopuszczalne normy dla NOx, SO2, pyłu zawieszonego i CO;
stężenie NO2 mieści się w normie, w punkcie pomiarowym C zanieczyszczenia przekraczają
dopuszczalne normy dla NOx, SO2, pyłu zawieszonego; stężenie NO2 i CO mieści się
w normie. Przyczyną zanieczyszczenia powietrza są zakłady przemysłowe, transport
samochodowy.
- przekroczenia poziomu hałasu w mieście zanotowano w obydwu punktach pomiarowych
i są one spowodowane głównie nasilonym transportem samochodowym.
- przyczyną degradacji lasów są zanieczyszczenia emitowane przez zakłady, transport,
zanieczyszczenia powietrza.
- woda w punkcie pomiarowym 1 zaliczana jest do kategorii A2, w punktach 2 i 3
do kategorii A3. Zakłady przemysłowe powodują pogorszenie się stanu wody w rzece.
Ujmowanie wody pitnej z rzeki na potrzeby mieszkańców w punktach 2 i 3 jest niemożliwe
ze względu na jakość wody.
Za logiczne uzasadnienie można przyjąć np. ujęcie wody do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia w punkcie 1 jest niemożliwe ze względu na jego położenie

na terenie Parku Technologicznego
Technologicznym.

lub

Przykład poprawnego rozwiązania zdających:

możliwa

jest

lokalizacja

przed

Parkiem

Ad. VIII. Praca egzaminacyjna jako całość.
Zdający na ogół posługiwali się językiem poprawnym terminologicznie
i merytorycznie. Największą trudność sprawiło zdającym dobranie z normy wartości
dopuszczalnych przy zestawieniu wyników pomiaru.
Treści były logicznie ułożone. Większość prac posiadała przejrzystą strukturę.

3. Uwagi i spostrzeżenia zespołów egzaminacyjnych. Wnioski po sprawdzaniu
Przygotowując przyszłych absolwentów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe w zawodzie technik ochrony środowiska, należy zwrócić szczególną uwagę
na czytanie ze zrozumieniem treści zadania oraz obszaru: projekt realizacji prac powinien
zawierać; a także na następujące zagadnienia:
•

w elemencie dotyczącym założeń do opracowania projektu: niektórzy zdający
niedokładnie wypisywali istotne informacje wynikające z treści zadanie
oraz nie podawali numerów załączników i ich tytułów;

•

w obszarze wykaz prac związanych z oceną zmian stanu środowiska w mieście
w odniesieniu do trzech komponentów środowiska: większość zdających
nie uwzględniała analizy danych wynikających z założeń, zdarzały się prace
w których była nieprawidłowo podana kolejność prac;

•

w elementach analiza jakości powietrza i klimatu akustycznego w punktach
pomiarowych uwzględniająca: tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów
z wartościami dopuszczalnymi i oznaczenie w tabeli przekroczeń wskaźników
oraz tabelaryczne zestawienie wyników jakości wody w planowanych punktach
poboru wody, z przyporządkowaniem ich do określonej kategorii:
zdarzały się prace, w których wyniki pomiarów i wartości dopuszczalnych zestawiano
w postaci wykresów słupkowych (przy wyraźnym poleceniu w projekcie realizacji:
„tabelaryczne zestawienie wyników pomiaru z wartościami dopuszczalnymi”),
większość zdających nie zapisywała przeliczenia wyników pomiarów stężenia NO2
tyko samą wartość stosując nieprawidłowo zasadę zaokrąglania cyfr,

-

•

w obszarze sprawozdanie zawierające ocenę stanu środowiska w mieście w zakresie
trzech komponentów, wskazanie możliwych przyczyn pogorszenia się stanów lasów
oraz ocenę możliwości budowy ujęcia wody do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia wraz z jej uzasadnieniem: zdający nie podawali wyczerpująco
informacji wymaganych w tym punkcie.

