
Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL
i naklej naklejk  z numerem PESEL i z kodem o rodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejk  z numerem PESEL oraz wpisz:
− swój numer PESEL*,
− oznaczenie kwalifikacji,
− numer zadania,
− numer stanowiska.

3. KART  OCENY przeka  zespo owi nadzoruj cemu.
4. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera b dów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego.
5. Zapoznaj si  z tre ci  zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten

nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpocz cia i zako czenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodnicz cy zespo u

nadzoruj cego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpiecze stwa i organizacji

pracy.
8. Je eli w zadaniu egzaminacyjnym wyst puje polecenie „zg o  gotowo  do oceny przez

podniesienie r ki”, to zastosuj si  do polecenia i poczekaj na decyzj  przewodnicz cego zespo u
nadzoruj cego.

9. Po zako czeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodnicz cego zespo u nadzoruj cego.

10. Po uzyskaniu zgody zespo u nadzoruj cego mo esz opu ci  sal /miejsce przeprowadzania
egzaminu.

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 

Miejsce na naklejk  z numerem 
PESEL i z kodem o rodka Wype nia zdaj cy 

Numer PESEL zdaj cego* 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 
Oznaczenie kwalifikacji: B.06 
Numer zadania: 01 

B.06-01-16.01 
Czas trwania egzaminu: 180 minut 
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Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj jednokrotne malowanie fragmentu ciany technik  emulsyjn  oraz przyklej tapet .  
Rozmieszczenie i wymiary poszczególnych elementów wyko czenia ciany przedstawiono na rysunku 
widoku wyko czenia ciany.
Pod o e pod pow ok  malarsk  jest zagruntowane. Farb  o zadanej barwie przygotuj z bia ej farby 
emulsyjnej i pigmentu.  
Pod o e pod tapet  zagruntuj klejem do tapetowania przygotowanym zgodnie z instrukcj .  
Po zagruntowaniu powierzchni pod tapetowanie zg o  przewodnicz cemu ZN przez podniesienie r ki 
gotowo  do oceny i poczekaj na pozwolenie kontynuowania prac. 
Do wykonania zadania wykorzystaj narz dzia i materia y zgromadzone na stanowisku pracy. Prace 
wykonaj zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich. 
Przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy, przeciwpo arowych oraz 
ochrony rodowiska. 
Po zako czeniu robót oczy  narz dzia i uporz dkuj stanowisko, a reszki farby i kleju oraz odpady sta e 
umie  w przygotowanych pojemnikach. 

Widok wyko czenia ciany 

Wymiary w cm 
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót malarskich i tapeciarskich  
(wyci g) 

− dopuszczalne odchylenie od wymiarów podanych na rysunku wynosi ±10 mm, 
− dopuszczalne odchylenie linii odci cia koloru dla pow oki malarskiej od kierunku pionowego nie 

wi ksze ni  2 mm/1 m,  
− dopuszczalne odchylenie linii odci cia koloru dla pow oki malarskiej od kierunku poziomego nie 

wi ksze ni  2 mm/1 m, 
− powierzchnia pow oki malarskiej jednolita, bez smug i ladów p dzla oraz bez zacieków i prze witów 

pod o a,  
− dopuszczalne odchylenie kraw dzi brytu tapety od kierunku pionowego nie wi ksze ni  3 mm/1 m,  
− dopuszczalne odchylenie kraw dzi brytu tapety od kierunku poziomego nie wi ksze ni  2 mm/1 m,  
− tapeta przyklejona na ca ej powierzchni bez p cherzy, zmarszcze , uszkodze  oraz bez widocznych 

ladów kleju i farby. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
− zagruntowana powierzchnia ciany pod tapetowanie, 
− pomalowany fragment ciany,  
− wytapetowany fragment ciany 

oraz  
przebieg malowania i tapetowania fragmentów ciany. 
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