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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

B.18-X-14.01 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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. 
Szeroko  filarka mi dzyokiennego na fragmencie rzutu kondygnacji wynosi 

A. 130 cm 
B. 110 cm 
C.   90 cm 
D.   50 cm 

Zadanie 2. 
Jaki sposób wi zania cegie  w murze przedstawiono na rysunku? 

A.    Wiązanie śl skie.  
B. Wiązanie gotyckie. 
C. Wiązanie flamandzkie. 
D. Wiązanie holenderskie. 

Zadanie 3. 
Proporcja obj to ciowa 1:3:12 okre la nast puj ce sk adniki zaprawy cementowo-glinianej M 0,6: 

A. cement: piasek: zawiesina gliniana 
B. cement: zawiesina gliniana: piasek 
C. cement: zawiesina gliniana: woda 
D. cement: woda: zawiesina gliniana  

Zadanie 4. 
Który z podanych sposobów mieszania dodatków w trakcie przygotowania zaprawy cementowej jest 
niew a ciwy ? 

A. Sypkie i nierozpuszczalne w wodzie nale y zmiesza  na sucho z cementem przed 
zmieszaniem z piaskiem. 

B. Ciek e nale y rozprowadzi  w wodzie przed dodaniem ich do sk adników sypkich.  
C. Suche i rozpuszczalne w wodzie nale y stosowa  w postaci roztworów. 
D. Ciek e nale y zmiesza  z cementem przed zmieszaniem z piaskiem. 
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Zadanie 5. 
Okre l, na podstawie danych zawartych w tabeli, dopuszczaln  ilo  ziaren o wymiarach 2÷5 mm  
w piasku do zapraw murarskich. 

A. 0,25% 
B. 0,5% 
C. 10% 
D. 20% 

Zadanie 6. 
Przewody dymowe i wentylacyjne mo na murowa  z 

A. pustaków u lobetonowych. 
B. ceg y wapienno-piaskowej. 
C. ceg y dziurawki. 
D. ceg y pe nej. 

Zadanie 7. 
Rzeczywiste wymiary pomieszczenia biurowego wynosz  8 x 5 m. Jakie s  jego wymiary na rysunku 
wykonanym w skali 1:200? 

A.   4,0 x 2,5 cm 
B.   8,0 x 5,0 cm 
C. 16,0 x 10,0 cm 
D. 40,0 x 25,0 cm 

Zadanie 8. 
Cyfr  1 oznaczono na rysunku 

A. dylatacj . 
B. zbrojenie. 
C. otwór iniekcyjny. 
D. izolacj  przeciwwilgociow . 
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Zadanie 9. 
Z jakiego materia u wykonane s  elementy systemu YTONG? 

A. Z betonu komórkowego. 
B. Z gipsobetonu. 
C. Ze styropianu. 
D. Z elbetu. 

Zadanie 10. 
Jakie materia y budowlane przedstawiaj  oznaczenia na rysunku?  

A. Izolacja przeciwwilgociowa. 
B. Izolacja akustyczna. 
C. Izolacja termiczna. 
D. Szk o. 

Zadanie 11. 
Na rysunku przedstawiono 

A. przekrój pionowy budynku. 
B. widok elewacji budynku. 
C. przekrój poprzeczny. 
D. widok z góry. 

Zadanie 12. 
Na podstawie przedstawionego rysunku oblicz powierzchni  d u szej ciany bez otworów okiennych 
i drzwiowych w pokoju 3 zak adaj c, e wysoko  pomieszczenia wynosi 3,00 m. 

A.   5,16 m2 
B.   8,55 m2 
C. 17,07 m2 
D. 48,63 m2 

Zadanie 13. 
Odczytaj z rysunku grubo  ciany, w której umieszczony jest otwór drzwiowy 

A. 80,0 mm 
B. 81,0 mm 
C. 25,0 cm  
D. 14,5 cm 

wymiary w cm 

wymiary w cm 
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Zadanie 14. 
Przedstawiony na rysunku przyrz d murarski jest 

A. poziomnic .  
B. lini  wa n . 
C. w em wodnym. 
D. warstwomierzem. 

Zadanie 15. 
Kiedy powinien odbywa  si  odbiór robót murarskich? 

A. Po wykonaniu tynków i po osadzeniu o cie nic okien i drzwi. 
B. Po wykonaniu tynków, ale przed osadzeniem o cie nic okien i drzwi. 
C. Przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu o cie nic okien i drzwi. 
D. Przed wykonaniem tynków i przed osadzeniem o cie nic okien i drzwi. 

Zadanie 16. 
Które narz dzie jest nieprzydatne podczas sprawdzania k tów mi dzy przecinaj cymi si  
p aszczyznami dwóch s siednich murów? 

A. Poziomnica. 
B. Trójk t egipski. 
C. K townica i ata. 
D. K townik murarski. 

Zadanie 17. 
Strz pia zaz bione wykonuje si  pozostawiaj c w co drugiej warstwie muru pustk  o g boko ci: 

A. ¼ ceg y. 
B. ½ ceg y. 
C. 1 ceg y. 
D. 2 cegie . 

Zadanie 18. 
Dla tynków kategorii II i III odchylenie promieni krzywizny powierzchni wn ki od projektowanego 
promienia nie powinno by  wi ksze ni  

A.   5 mm 
B.   7 mm 
C. 10 mm 
D. 30 mm 
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Zadanie 19. 
Która czynno  nie zalicza si  do bada  kontrolnych wykonywanych podczas odbioru tynków 
pocienionych? 

A. Badanie grubo ci tynku. 
B. Badanie nasi kliwo ci tynku. 
C. Badanie przyczepno ci tynku do pod o a. 
D. Badanie prawid owo ci przygotowania pod o a. 

Zadanie 20. 
wie o wzniesione mury z nowej ceg y mo na tynkowa  najwcze niej po up ywie 

A. 1 tygodnia. 
B. 2 tygodni. 
C. 1 miesi ca. 
D. 4 miesi cy. 

Tabela do zada  21, 22, 23 
KOSZTORYS 
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Zadanie 21. 
Na podstawie danych zawartych w tabeli podaj, jaki jest jednostkowy koszt materia ów potrzebnych 
wykonania ciany budynku z pozycji pierwszej kosztorysu? 

A.     2,15 z  
B.   24,97 z  
C. 118,35 z  
D. 145,48 z  

Zadanie 22. 
Na podstawie danych zawartych w tabeli podaj, ile wynosi koszt zakupu 1 m3 zaprawy wapiennej M1 
do wykonania tynków zewn trznych zgodnie z drug  pozycj  kosztorysu? 

A. 148,68 z  
B. 174,64 z  
C. 233,64 z  
D. 318,60 z  

Zadanie 23. 
Oczytaj z danych zawartych w tabeli, jak  powierzchni  ciany zewn trznej budynku nale y 
otynkowa ? 

A.   35,00 m2 
B. 125,00 m2 
C. 148,68 m2 
D. 200,60 m2 

Zadanie 24. 
Podczas r cznego przygotowania zaprawy cementowo-wapiennej z u yciem wapna hydratyzowanego, 
poszczególne jej sk adniki nale y miesza  w nast puj cej kolejno ci: 

A. wapno + woda + piasek + cement 
B. piasek + cement + wapno + woda 
C. woda + cement + wapno + piasek 
D. piasek + cement + woda + wapno 

Zadanie 25. 
Warstwy papy asfaltowej stosowane do izolacji aw fundamentowych czy si  

A. roztworem asfaltowym. 
B. lepikiem asfaltowym. 
C. emulsj  asfaltow . 
D. kitem asfaltowym. 
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Zadanie 26. 
Tynk kategorii IVf wykonuje si  

A. trójwarstwowo, zacieraj c pack  ob o on  filcem. 
B. dwuwarstwowo, zacieraj c pack  styropianow . 
C. trójwarstwowo, zacieraj c pack  na g adko. 
D. dwuwarstwowo, zacieraj c pack  na ostro. 

Zadanie 27. 
Wierzchni  warstw  tynków kamieniarskich wykonuje si  z zaprawy 

A. wapiennej. 
B. cementowej. 
C. gipsowo-wapiennej. 
D. cementowo-glinianej. 

Zadanie 28. 
Jakie cechy charakteryzuj ce we n  mineraln  decyduj  o jej zastosowaniu do izolacji termicznej? 

A. Wysoki wspó czynnik przewodno ci cieplnej i nieprzepuszczalno  pary. 
B. Niski wspó czynnik przewodno ci cieplnej i nieprzepuszczalno  pary. 
C. Wysoki wspó czynnik przewodno ci cieplnej i paroprzepuszczalno . 
D. Niski wspó czynnik przewodno ci cieplnej i paroprzepuszczalno . 

Zadanie 29. 
Do wykonania betonu na ma ej budowie zastosowano obj to ciowe dozowanie sk adników. Murarz mia  
wykona  beton zwyk y o proporcji sk adników 1 : 2 : 4. Zapis ten oznacza, e odmierzy  

A. 1 wiadro piasku, 2 wiadra wiru, 4 wiadra cementu. 
B. 1 wiadro cementu, 2 wiadra piasku, 4 wiadra wiru. 
C. 1 wiadro wiru, 2 wiadra cementu, 4 wiadra piasku. 
D. 1 wiadro cementu, 2 wiadra wiru, 4 wiadra piasku. 

Zadanie 30. 
Które spoiwo wywo uje korozj  stali? 

A. Cementowo-wapienne. 
B. Cementowe. 
C. Wapienne. 
D. Gipsowe. 
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Zadanie 31. 
Któr  z wymienionych w a ciwo ci materia ów budowlanych zaliczamy do cech mechanicznych? 

A. G sto . 
B. Twardo . 
C. Porowato . 
D. Nasi kliwo . 

Zadanie 32. 
Skutkiem nierównomiernego osiadania budynków mo e by  

A. zawilgocenie murów.  
B. erozja fundamentów. 
C. p kni cie murów. 
D. korozja murów. 

Zadanie 33. 
Który z podanych rodzajów tynków zalicza si  do tynków szlachetnych? 

A. Wodoszczelny. 
B. Ciep ochronny. 
C. Nakrapiany. 
D. Pocieniony. 

Zadanie 34. 
Tynk pospolity III kategorii jest 

A. narzutem jednowarstwowym, wyrównanym kielni . 
B. tynkiem trójwarstwowym zatartym pack  na g adko. 
C. narzutem jedno- lub dwuwarstwowym ci ganym pac . 
D. tynkiem trójwarstwowym zatartym pac  ob o on  filcem. 

Zadanie 35. 
Minimalna d ugo  oparcia nadpro a L19 na murze wynosi 

A.   6 cm 
B. 10 cm 
C. 19 cm 
D. 22 cm 

Zadanie 36. 
Gotowa ciana wykonana w systemie Thermomur sk ada si  kolejno z 5 cm warstwy styropianu oraz 

A. 10 cm betonu i 5 cm styropianu. 
B. 15 cm betonu i 5 cm styropianu. 
C. 20 cm betonu i 5 cm styropianu. 
D. 15 cm betonu i 10 cm styropianu. 
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Zadanie 37. 
Jaki element budynku przedstawiony jest na zdj ciu? 

A. Cokó . 
B. Gzyms. 
C. Nadpro e. 
D. Dylatacja. 

Zadanie 38. 
Podczas wykonywania modernizacji i napraw murów przy usuwaniu wykwitów nie stosuje si  

A. wody 
B. szczotki. 
C. papieru ciernego. 
D. specjalnych rodków czyszcz cych. 

Zadanie 39. 
Je eli szkielet konstrukcji budynku wykonany jest z kszta towników stalowych, to przed otynkowaniem 
s upa stalowego nale y go 

A. pomalowa  farb . 
B. owin  siatk . 
C. zmy  wod . 
D. oszlifowa  

Zadanie 40. 
Z rysunku odczytano, e szeroko  filarka mi dzyokiennego wynosi 103 cm. Ile sztuk ca ych cegie  
mie ci si  na szeroko ci filarka? 

A. 2 
B. 3 
C. 4 
D. 5 
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