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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

B.05-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Na rysunku przedstawiono konstrukcj  

A. ciany szachtu. 
B. ciany dzia owej. 
C. cianki ukowej. 
D. cianki instalacyjnej. 

Zadanie 2. 
W systemach suchej zabudowy najwy sz  sztywno  maj  ciany dzia owe o konstrukcji 

A. podwójnej, z dwuwarstwowym ob o eniem p ytami. 
B. podwójnej, z jednowarstwowym ob o eniem p ytami. 
C. pojedynczej, z dwuwarstwowym ob o eniem p ytami. 
D. pojedynczej, z jednowarstwowym ob o eniem p ytami. 

Zadanie 3. 
Podpórki z poziomych profili UW pod we n  mineraln  w cianach dzia owych wy szych ni  3 m 
wykonuje si , aby 

A. zapobiec zsuwaniu si  we ny mineralnej w konstrukcji. 
B. zapobiec przenikaniu wilgoci przez konstrukcj . 
C. wyeliminowa  drgania konstrukcji. 
D. zwi kszy  no no  konstrukcji. 

Zadanie 4. 
Przy uk adaniu p yt suchego jastrychu wilgotno  wzgl dna powietrza w pomieszczeniu powinna 
wynosi  

A. poni ej 50% 
B. od 50 do 80% 
C. powy ej 70% 
D. nie wi cej ni  70% 

Zadanie 5. 
W systemach suchej zabudowy p yty gipsowo-kartonowe typu H2 s  przeznaczone do stosowania  
w pomieszczeniach o 

A. wysoko ci ponad 4 m. 
B. wysokim poziomie ha asu. 
C. podwy szonej wilgotno ci. 
D. podwy szonym standardzie. 
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Zadanie 6. 
Maksymalna dopuszczalna wysoko  pomieszcze , które mo na zabudowywa  suchym tynkiem, 
wynosi  

A. 2,5 m 
B. 3,0 m 
C. 3,5 m 
D. 4,0 m 

Zadanie 7. 
P yty gipsowo-kartonowe powinny by  sk adowane w pomieszczeniach zamkni tych w pozycji  

A. stoj cej na krótszej kraw dzi, na podk adzie drewnianym. 
B. stoj cej na d u szej kraw dzi, na pod o u betonowym. 
C. le cej, na podk adzie drewnianym. 
D. le cej, na pod o u betonowym. 

Zadanie 8. 
Na rysunku przedstawiono cian  dzia ow  w systemie suchej 
zabudowy o  

A. podwójnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym 
poszyciem p ytami. 

B. podwójnej konstrukcji z jednostronnym, jednowarstwowym 
poszyciem p ytami. 

C. pojedynczej konstrukcji z dwustronnym, jednowarstwowym 
poszyciem p ytami. 

D. pojedynczej konstrukcji z jednostronnym, dwuwarstwowym 
poszyciem p ytami. 

Zadanie 9. 
Do wzmocnienia naro ników zewn trznych, wykonanych z p yt gipsowo-kartonowych, nale y 
zastosowa  

A. ta m  papierow . 
B. naro niki aluminiowe. 
C. fizelin  z w ókna szklanego. 
D. ta m  siatkow  z w ókna szklanego. 

Zadanie 10. 
W cianach dzia owych z p yt gipsowo-kartonowych jako wype nienie stosuje si  najcz ciej  

A. styropian. 
B. we n  szklan . 
C. we n  mineraln . 
D. piank  izolacyjn . 
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Zadanie 11. 
Który z wymienionych etapów monta u cianki dzia owej z p yt gipsowo-kartonowych jest etapem 
ostatnim? 

A. P ytowanie. 
B. Spoinowanie. 
C. Wyznaczenie ciany. 
D. Montowanie konstrukcji. 

Zadanie 12. 
System suchych jastrychów nale y stosowa  do wykonywania 

A. ok adzin ciennych. 
B. obudów dachowych. 
C. posadzek mineralnych. 
D. podk adów pod ogowych. 

Zadanie 13. 
Przy wyznaczaniu po o enia ciany dzia owej z p yt gipsowo-kartonowych na podstawie dokumentacji 
nale y zaznaczy   

A. o  ciany. 
B. lini  zewn trzn  ciany. 
C. obie linie zewn trzne ciany. 
D. kraw dzie zewn trzne profili. 

Zadanie 14. 
Elementy do montowania w systemach suchej zabudowy, przedstawione na rysunku, stanowi  wieszak 

A. p aski noniuszowy z pr tem wieszakowym. 
B. obrotowy rozpr ny z pr tem wieszakowym. 
C. obrotowy noniuszowy z pr tem wieszakowym. 
D. p aski kotwowy rozpr ny z pr tem wieszakowym. 

Zadanie 15. 
Dobierz, korzystaj c z informacji zawartych w przedstawionej tabeli, profil, którego nale y u y  do 
wykonania ciany o wysoko ci 4 m.  

A. UW (C) 100 
B. UW (C) 50 
C. CW (C) 75 
D. CW (C) 50 

Wysoko  
ciany 

Szeroko  konstrukcji Grubo  ciany 

3 m 
CW (C) 50 
UW (U) 50 

75 mm 

4 m 
CW (C) 75 
UW (U) 75 

100 mm 

5 m 
CW (C) 100 
UW (U) 100 

125 mm 
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Zadanie 16. 
Wkr ty w p ytach gipsowo-kartonowych powinny by  osadzone tak, aby by 

A. by y zlicowane z p aszczyzn  ok adziny. 
B. by y zag bione co najmniej na ¼ grubo ci p yty. 
C. by y zag bione poni ej p aszczyzny ok adziny i nie przerywa y kartonu. 
D. wystawa y ponad p aszczyzn  ok adziny na grubo  warstwy szpachlówki. 

Zadanie 17. 
P yt  gipsowo-kartonow  ogniochronn  oznacza si  symbolem 

A. A 
B. F 
C. H2 
D. DFH2 

Zadanie 18. 
Na rysunku przedstawiono 

A. cznik wzd u ny do czenia profili CD. 
B. uchwyt ES do bezpo redniego monta u obudów ciennych z p yt 

gipsowo-kartonowych do cian masywnych. 
C. wieszak akustyczny do konstrukcji sufitów akustycznych z p yt 

gipsowo-kartonowych, ograniczaj cych przenoszenie d wi ków 
pomi dzy kondygnacjami. 

D. cznik krzy owy do czenia profili g ównych i no nych CD  
w dwupoziomowych konstrukcjach no nych sufitów podwieszanych z p yt gipsowo-
kartonowych 

Zadanie 19. 
Do wyrównania wi kszych nierówno ci pod o a pod p yty suchego jastrychu producenci zalecaj  
zastosowa  

A. keramzyt. 
B. styropian. 
C. we n  mineraln . 
D. podsypk  z piasku. 

Zadanie 20. 
Jaki jest najcz ciej stosowany rozstaw profili s upkowych CW w cianach dzia owych? 

A. 20 cm 
B. 45 cm 
C. 50 cm 
D. 60 cm 
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Zadanie 21. 
Jaki minimalny luz nale y zachowa  mi dzy sufitem a profilem CW w ruszcie pod p yty gipsowo-
kartonowe w ciance dzia owej? 

A. 1,0 cm 
B. 1,5 cm 
C. 2,0 cm 
D. 2,5 cm 

Zadanie 22. 
Przy montowaniu suchego tynku na klej gipsowy wykonuje si  z niego 

A. pasy. 
B. pasma. 
C. ramk . 
D. placki. 

Zadanie 23. 
Zu ycie kleju gipsowego do przyklejenia 1 m2 p yt suchego tynku wynosi 5 kg. Ile kleju nale y 
przygotowa  do wykonania suchego tynku na cianie korytarza o d ugo ci 16,0 m i wysoko ci 3,0 m? 

A.   48 kg 
B.   80 kg 
C.   95 kg 
D. 240 kg 

Zadanie 24. 
O ile powinno si  przesuwa  spoiny pionowe p yt gipsowo-kartonowych w drugiej warstwie w stosunku 
do pierwszej warstwy, przy wykonywaniu ciany dzia owej o dwuwarstwowym poszyciu p ytami? 

A. O 50 cm 
B. O 60 cm 
C. O 120 cm 
D. O 150 cm 

Zadanie 25. 
W jakiej odleg o ci od siebie nale y nak ada  placki z kleju gipsowego, mocuj c p yty gipsowo-
kartonowe bezpo rednio do ciany?  

A.   5÷10 cm 
B. 15÷25 cm 
C. 30÷40 cm 
D. 45÷55 cm 
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Zadanie 26. 
Uchwyty ES w przed ciankach nale y mocowa  w poziomie w odst pach co 60 cm, a w pionie 
maksymalnie co 

A. 130 cm 
B. 120 cm  
C.   60 cm  
D.   50 cm  

Zadanie 27. 
Którym symbolem oznacza si  profile o cie nicowe? 

A. CD 
B. UA 
C. CU 
D. UW 

Zadanie 28. 
Od którego miejsca w pomieszczeniu zaleca si  rozpocz cie uk adania elementów jastrychowych na 
wyrównanym pod o u? 

A. Od osi pomieszczenia. 
B. Od lewego naro nika znajduj cego si  najbli ej drzwi. 
C. Od prawego naro nika znajduj cego si  najbli ej drzwi. 
D. Od lewego lub prawego naro nika znajduj cego si  najdalej drzwi. 

Zadanie 29. 
Jaka powinna by  minimalna temperatura w pomieszczeniu, w którym b d  montowane p yty suchego 
jastrychu? 

A. powy ej 20°C 
B. 15÷18°C 
C. 10÷15°C 
D.     0÷5°C 

Zadanie 30. 
W konstrukcji ok adzin ciennych wkr ty samowierc ce, tzw. „pche ki”, nale y stosowa  do czenia 

A. profili stalowych z pod og . 
B. p yt g-k z profilami stalowymi. 
C. uchwytów ES z profilami stalowymi. 
D. profili stalowych ze cian  murowan . 
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Zadanie 31. 
W celu zwi kszenia izolacyjno ci akustycznej podk adów pod ogowych z p yt jastrychowych szczelin  
dylatacyjn  mi dzy podk adem a cian  nale y wype ni   

A. mas  akrylow . 
B. mas  asfaltow . 
C. paskami z we ny mineralnej. 
D. paskami z p yt gipsowo-kartonowych. 

Zadanie 32. 
Doci te kraw dzie p yt gipsowo-kartonowych przycinanych nale y fazowa  pod k tem 

A. 15° 
B. 35° 
C. 45° 
D. 60° 

Zadanie 33. 
Zak adka przy czeniu profili dla cian wysokich powinna wynosi  co najmniej dla profilu CW 75 

A. 1,00 m  
B. 0,25 m  
C. 0,75 m 
D. 0,50 m 

Zadanie 34. 
W miejscu monta u armatury sanitarnej na ciance dzia owej z p yt gipsowo-kartonowych nale y 

A. dodatkowo wzmocni  ciank  p ytami. 
B. zastosowa  specjalne stela e wsporcze. 
C. dodatkowo wzmocni  ciank  profilami. 
D. wykona  fragment cianki z innych materia ów. 

Zadanie 35. 
Do wykonania cian ukowych z p yt gipsowo-kartonowych najlepiej zastosowa  

A. dowolny rodzaj p yt.  
B. p yty o grubo ci 6 mm. 
C. p yty o grubo ci 9,5 mm. 
D. p yty o grubo ci 12,5 mm. 
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Zadanie 36. 
Pod p yty suchego jastrychu wykonano podsypk  z keramzytu o redniej grubo ci 5 cm. Ile keramzytu 
u yto do wykonania tej podsypki w pomieszczeniu o wymiarach 6 x 5 m? 

A. 0,15 m3 
B. 1,50 m3 
C. 150 cm3 
D. 1500 cm3 

Zadanie 37. 
Którego sprz tu u ywa si  podczas montowania p yt gipsowo-kartonowych?  

A. Wiertarki. 
B. Mieszad a. 
C. Wkr tarki. 
D. Pi y elektrycznej. 

Zadanie 38. 
Które narz dzie jest niezb dne podczas przygotowania profili w systemach suchej zabudowy?  

A. Kielnia. 
B. Szpachelka. 
C. M otek gumowy. 
D. No yce do ci cia blachy. 

Zadanie 39. 
Do wykonania ok adziny ciennej zu yto: 10 m2 p yt gipsowo-kartonowych, 20 m profili CD 60, 8 m 
profili UD 30 i 16 uchwytów ES. Ceny zu ytych materia ów przedstawiono w tabeli. Ile wyniós  czny 
koszt u ytych materia ów?  

A. 188 z  
B. 180 z  
C. 176 z  
D. 160 z  

Zadanie 40. 
Jako izolacj  w pomieszczeniach o zwi kszonej czasowo wilgotno ci nale y zastosowa  

A. styropian. 
B. wat  szklan . 
C. foli  izolacyjn . 
D. we n  mineraln . 
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