
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 
Oznaczenie kwalifikacji: B.07 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka. 

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz: 
– swój numer PESEL*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu część praktyczną egzaminu. 
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 2 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron 

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego część 
praktyczną egzaminu. 

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu. 

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 
nadzorującego. 

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy. 
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie 

ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego. 
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 

stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego. 
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
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Czas trwania egzaminu:180 minut 

U
kł

ad
 g

ra
fic

zn
y 

©
 C

K
E 

20
13

 

           Numer PESEL zdającego* 
Wypełnia zdający 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpoczęcia egzaminu Miejsce na naklejkę 

z numerem PESEL i z kodem 
ośrodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj, na przygotowanym podłożu i zgodnie z rysunkiem, okładzinę ścienną z płytek ceramicznych 
szkliwionych. Płytki przyklej na przygotowanej przez siebie zaprawie klejowej. Nie fuguj spoin. 
Zamocuj na ścianie po lewej stronie narożnika drewnianą listwę montażową, na ścianie po prawej jest już 
zamocowana. 
W miejscu wyjścia rur instalacyjnych wykonaj w płytkach otwory o średnicy 12,5 mm.  
Zamontuj listwę narożnikową o długości równej wysokości okładziny.  
Podczas wykonywania okładziny przestrzegaj przepisów bhp i warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót okładzinowych oraz zachowuj porządek. 
Po zakończeniu pracy oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko robocze.  

Widok okładziny do wykonania. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 
− wykonana okładzina z płytek ceramicznych szkliwionych,  
− zamontowana listwa narożnikowa 

oraz 
− przebieg cięcia płytek i wykonania okładziny.  
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