
Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
Oznaczenie kwalifikacji: B.18 
Numer zadania: 01 

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*, 
– symbol cyfrowy zawodu, 
– oznaczenie kwalifikacji, 
– numer zadania, 
– numer stanowiska. 

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

lub inne usterki zg o  przez podniesienie r ki przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego cz  
praktyczn  egzaminu. 

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  
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CZ  PRAKTYCZNA 
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Czas trwania egzaminu: 210 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu Miejsce na naklejk  

z numerem PESEL i z kodem 
o rodka 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

W wyznaczonych miejscach na stanowisku egzaminacyjnym wykonaj fragment muru z pustaków  
MAX 220 oraz tynk mineralny cienkowarstwowy o fakturze „kornik” o grubo ci 3 mm. 

Na przygotowanym fundamencie, którego powierzchnia zosta a wcze niej zagruntowana, wykonaj izolacj  
przeciwwilgociow  z folii fundamentowej – moletowanej. Nast pnie, zgodnie z rysunkami nr 1, nr 2 i nr 3, 
wymuruj naro nik z pustaków MAX 220 o wysoko ci 4 warstw i o grubo ci 28,8 cm (1 pustak). Jedn  
stron  muru zako cz strz piami uciekaj cymi. Naro nik wykonaj na pe ne spoiny, u ywaj c gotowej 
zaprawy murarskiej. 

Powierzchni  do tynkowania, o wymiarach 0,80 m x 0,80 m, na wysoko ci 70 cm od posadzki, wyznacz na 
cianie pokrytej warstw  tynku cementowo-wapiennego, która jest zagruntowana.  

Pustaki przewidziane do wykonania ciany, gotowa zaprawa murarska oraz opakowanie tynku mineralnego 
„kornik“ wraz z instrukcj  producenta, znajduj  si  na w pe ni przygotowanym stanowisku 
egzaminacyjnym. 

Podczas murowania i tynkowania przestrzegaj warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
murarskich i tynkarskich, przepisów bhp, ppo . i ochrony rodowiska oraz zachowuj porz dek na 
stanowisku egzaminacyjnym. Wyci g ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót murarskich 
znajduje si  w arkuszu egzaminacyjnym. 

Po zako czeniu pracy oczy  u ywane narz dzia i uporz dkuj stanowisko pracy. 

Rysunek nr 1. Widok naro nika muru w aksonomerii  
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Rysunek nr 2. Warstwy pustaków w murze (wymiary w cm) 

 

Rysunek nr 3. Widoki naro nika muru (wymiary w cm) 
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Wyci g ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót murarskich i tynkarskich  

Wci g z warunków technicznych wykonania i odbioru robót murarskich: 
1. grubo  spoin pionowych wynosi 10 mm + 5 mm,  5 mm, 
2. grubo  spoin poziomych wynosi 12 mm + 5 mm,  2 mm, 
3. ostatnia warstwa cegie  pozioma, z dopuszczalnym odchyleniem górnej powierzchni od poziomu na 

ca ej d ugo ci muru 6 mm/m, 
4. odchylenie powierzchni i kraw dzi muru od pionu nie mo e przekroczy  6 mm/m i 10 mm na ca ej 

wysoko ci, 
5. niezape niona cz  spoin w murach przeznaczonych do tynkowania nie powinna by  g bsza ni   

10 do 15 mm. 

Wci g z warunków technicznych wykonania i odbioru robót tynkarskich: 
1. Tynk powinien przylega  do pod o a na ca ej powierzchni. Niedopuszczalne s  miejsca wydaj ce 

podczas opukiwania g uchy d wi k, wiadcz cy o odspojeniu tynku. 

2. Na powierzchni tynku niedopuszczalne s : 
wykwity, 
zacieki, 
p kni cia, 
wypryski i sp cznienia, 
miejscowe ró nice faktury powierzchni. 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 210 minut. 

Ocenie podlega  b d  2 rezultaty: 
wymurowany naro nik z pustaków, 
wykonany fragment tynku mineralnego

oraz 
przebieg wykonania naro nika z pustaków, 
przebieg wykonania fragmentu tynku. 
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