
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*,

 oznaczenie kwalifikacji,

 numer zadania,

 numer stanowiska.

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron

lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

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

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 
Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 
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Zadanie egzaminacyjne 

Wykonaj na wygładzonej i oczyszczonej ścianie rekonstrukcję ośmiokątnej ramy sztukatorskiej, zgodnie 

z rysunkiem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót sztukatorskich. Na ścianie znajduje się 

pojedynczy odcinek profilu, stanowiący fragment górnego boku ramy. 

Wyznacz na powierzchni ściany, zgodnie z rysunkiem, położenie ściennych profili ozdobnych, 

uwzględniając przyklejony element sztukatorski.  

Następnie dotnij element uzupełniający górny bok ramy oraz pozostałe elementy ramy na długości zgodne 

z rysunkiem. 

Po wytrasowaniu miejsca montażu elementów ramy oraz docięciu listew zgłoś gotowość do oceny przez 

podniesienie ręki. Do dalszych prac możesz przystąpić po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN. 

Elementy sztukaterii zamocuj do powierzchni ściany za pomocą kleju montażowego. 

Po zakończeniu montażu wyretuszuj połączenia i styki powierzchni profili ozdobnych. 

Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając 

zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 

Po zakończeniu prac oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko egzaminacyjne, a odpady umieść 

w odpowiednim pojemniku. 

Gotowa rama sztukatorska ze ściennych profili 

wymiary w cm 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sztukatorskich 
(fragment) 

Wymagania dotyczące robót sztukatorskich: 
1. Podłoże do klejenia profili czyste, suche i odpylone za pomocą pędzla.

2. Dopuszczalne odchylenie wymiarów przyciętych elementów ramy od wymiarów określonych

w dokumentacji wynosi ±2 mm.

3. Profile przycięte pod kątem 22,5°.

4. Klej montażowy nanosić jednostronnie na powierzchnię roboczą profili.

5. Dopuszczalne odchylenie położenia ramy sztukatorskiej wynosi ±10 mm.

6. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu zamontowanych listew wynosi 2 mm/m.

7. Boki ramy sztukatorskiej przylegają do siebie w narożnikach bez szczelin.

8. Brak prześwitów między elementami ramy sztukatorskiej a płaszczyzną podłoża.

9. Połączenia z podłożem i styki elementów ramy sztukatorskiej wypełnione klejem montażowym

i wyretuszowane.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

 wyznaczone położenie ramy sztukatorskiej i docięte profile, 

 rama sztukatorska 

oraz 

przebieg wykonania prac związanych z montażem ramy sztukatorskiej. 
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