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EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2013
CZĉĝû PISEMNA

Instrukcja dla zdającego
1. SprawdĨ, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgáoĞ
przewodniczącemu zespoáu nadzorującego.
2. Do arkusza doáączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:
– wpisz oznaczenie kwalifikacji,
– zamaluj kratkĊ z oznaczeniem wersji arkusza,
– wpisz swój numer PESEL*,
– wpisz swoją datĊ urodzenia,
– przyklej naklejkĊ ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test skáadający siĊ z 40 zadaĔ.
4. Za kaĪde poprawnie rozwiązane zadanie moĪesz uzyskaü 1 punkt.
5. Aby zdaü czĊĞü pisemną egzaminu musisz uzyskaü co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uwaĪnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dáugopisem lub piórem z czarnym tuszem/
atramentem.
8. Do kaĪdego zadania podane są cztery moĪliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastĊpujący
ukáad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:
A

B

C

D

9. Tylko jedna odpowiedĨ jest poprawna.
10. Wybierz wáaĞciwą odpowiedĨ i zamaluj kratkĊ z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybraáeĞ
odpowiedĨ „A”:
A

B

C

D

11. Staraj siĊ wyraĨnie zaznaczaü odpowiedzi. JeĪeli siĊ pomylisz i báĊdnie zaznaczysz odpowiedĨ, otocz
ją kóákiem i zaznacz odpowiedĨ, którą uwaĪasz za poprawną, np.
A

B

C

D

12. Po rozwiązaniu testu sprawdĨ, czy zaznaczyáeĞ wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadziáeĞ wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.
PamiĊtaj, Īe oddajesz przewodniczącemu zespoáu nadzorującego tylko KARTĉ ODPOWIEDZI.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego toĪsamoĞü

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 1.
Rysunek przedstawia fragment rzutu i przekroju budynku. Zapis przedmiaru robót dla Ğcian dziaáowych
bĊdzie nastĊpujący

Wymiary na rysunku podano w cm.

A.
B.
C.
D.

3 x (3,30 x 5,00)
3 x (3,00 x 5,00) – 3 x (2,10 x 1,00)
3 x (3,30 x 5,00) – 3 x (2,10 x 1,00)
3 x (3,30 x 5,00) – 3 x (2,10 x 1,00) – 3 x (0,50 x 0,50)

Zadanie 2.
WysokoĞü, którą naleĪy przyjąü do wykonania przedmiaru Ğcian, zgodnie z rysunkiem fragmentu
przekroju budynku obejmującego jedną kondygnacjĊ, wynosi
Wymiary na pionowych liniach wymiarowych
podano w cm.

A.
B.
C.
D.

3,00 m
2,70 m
3,00 m
3,30 m
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Zadanie 3
OkreĞl, na podstawie rysunku fragmentu przekroju stropu, jaką wysokoĞü
belki Īelbetowej monolitycznej naleĪy przyjąü do obliczenia jej objĊtoĞci
w przedmiarze robot.
A.
B.
C.
D.

10 cm
23 cm
25 cm
35 cm

Zadanie 4.
Dno wykopu áawy fundamentowej, której
przedstawiono na rysunku, znajduje siĊ na poziomie
A.
B.
C.
D.

przekrój

– 0,15 m
– 0,60 m
– 0,75 m
– 0,85 m

Zadanie 5.
Korzystając z informacji zawartych w tabeli wskaĪ kolumnĊ, z której naleĪy przyjąü dane do wykonania
kosztorysu belki Īelbetowej o przekroju 0,20 x 0,50 m.
nakáady na 1 m3 betonu

A.
B.
C.
D.
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02
03
04
05
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Zadanie 6.
Wykonując obmiar robót ziemnych po wykonaniu wykopów, oblicza siĊ objĊtoĞü
A.
B.
C.
D.

wykopu dokonując jego pomiarów.
gruntu wydobytego z wykopu w stanie naturalnym.
gruntu na podstawie projektowanych wymiarów wykopu.
gruntu wydobytego z wykopu z uwzglĊdnieniem zagĊszczenia.

Zadanie 7.
Robotami podstawowymi nazywamy
A.
B.
C.
D.

proste roboty budowlane wykonane rĊcznie.
proste roboty budowlane wykonywane przy uĪyciu drobnego sprzĊtu.
minimalny zakres robót do wykonania w trakcie realizacji obiektu, niewymagające odbioru.
minimalny zakres prac, które po wykonaniu odbiera siĊ jakoĞciowo i iloĞciowo (dla których
dokonuje siĊ odbioru czĊĞciowego).

Zadanie 8.
Roboty podstawowe ujĊte w kosztorysie naleĪy sporządzaü w kolejnoĞci technologicznej. Która
odpowiedĨ zawiera prawidáową kolejnoĞü robót związanych z wykonaniem monolitycznej páyty
Īelbetowej stropu?
A.
B.
C.
D.

Ustawienie stemplowania, uáoĪenie zbrojenia, sortowanie stali, uáoĪenie mieszanki betonowej.
Transport mieszanki betonowej do miejsca wbudowania, zagĊszczenie mieszanki betonowej,
pielĊgnacja betonu, demontaĪ deskowania.
Przygotowanie stali zbrojeniowej, uáoĪenie mieszanki betonowej, demontaĪ deskowania,
pielĊgnacja betonu.
Transport mieszanki betonowej do miejsca wbudowania, uáoĪenie mieszanki betonowej,
uáoĪenie zbrojenia, zagĊszczenie mieszanki betonowej.

Zadanie 9.
Przedmiar robót jest podstawą do sporządzania
A.
B.
C.
D.

harmonogramu budowy.
kosztorysu inwestorskiego.
projektu zagospodarowania placu budowy.
informacji dotyczącej bezpieczeĔstwa i ochrony zdrowia.

Zadanie 10.
WáaĞciwymi jednostkami miary dla podanych robót podstawowych są:
A.
B.
C.
D.

pustaki szklane [szt.], wyciąg [r-g], robotnicy [m-g].
cegáa peána [szt.], wyciąg [r-g], zaprawa [m3], prĊty (stal) [kg].
Ğciany dziaáowe [m2], murarze [r-g], zaprawa [m3], tarcica obrzynana [m3].
drewno okrągáe [m3], gwoĨdzie budowlane [kg], Ğrodek transportowy [r-g]

Strona 4 z 13
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 11.
ObjĊtoĞü wykopu otwartego liniowego zgodnie
z przedstawionym rysunkiem wynosi
Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

A.
B.
C.
D.

36,00 m3
48,00 m3
64,00 m3
60,00 m3

Zadanie 12.
Obmiar robót wykonuje siĊ w celu
A.
B.
C.
D.

zaplanowania iloĞci i zakresu robót.
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
sporządzenia kosztorysu powykonawczego.
zaplanowania kolejnoĞci technologicznej robót.

Zadanie 13.
KsiąĪkĊ obmiarów prowadzi
A.
B.
C.
D.

projektant.
inspektor nadzoru budowlanego.
inspektor nadzoru inwestorskiego.
kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik.

Zadanie 14.
Obmiarem robót jest mierzenie ich iloĞci na podstawie
A.
B.
C.
D.

stanu rzeczywistego po wykonaniu wszystkich prac.
dokumentacji projektowej po wykonaniu wszystkich prac.
dokumentacji projektowej przed wykonaniem wszystkich prac.
stanu rzeczywistego po osiągniĊciu stanu surowego zamkniĊtego, a przed osiągniĊciem stanu
wykoĔczeniowego.
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Zadanie 15.
Wpisy w ksiąĪce obmiarów dotyczą
A.
B.
C.
D.

zgodnoĞci iloĞci wykonanych robót z dokumentacją projektową.
rodzaju uĪytych materiaáów i technologii wykonania.
iloĞci zaplanowanych robót.
iloĞci wykonanych robót.

Zadanie 16.
„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” jest dokumentem, w którym
znajdują siĊ miĊdzy innymi
A.
B.
C.
D.

zasady przedmiarowania i obmiarowania robót.
obliczenia caákowitych kosztów inwestycji.
harmonogramy robót.
kalkulacje robót.

Zadanie 17.
Jaki rodzaj kosztorysu sporządza wykonawca robót, gdy staje do przetargu?
A.
B.
C.
D.

Zamienny.
Ofertowy.
Inwestorski.
Powykonawczy.

Zadanie 18.
Zestawienie nakáadów rzeczowych robocizny, materiaáów i sprzĊtu, ale bez ich wyceny, zawiera kosztorys
A.
B.
C.
D.

powykonawczy.
uzupeániający.
inwestorski
nakáadczy.

Zadanie 19.
Kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze stanowią grupĊ kosztorysów, dla której kryterium
podziaáu jest
A.
B.
C.
D.

kubatura i powierzchnia realizowanego obiektu.
stopieĔ dokáadnoĞci.
przeznaczenie.
zakres.

Zadanie 20.
Wykonawca rozlicza koszty budowy z inwestorem na podstawie
A.
B.
C.
D.

kosztorysu powykonawczego.
umowy o roboty budowlane.
ksiąĪki obmiarów.
przedmiaru robót.
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Zadanie 21.
PodstawĊ do zmiany ceny okreĞlonej w umowie stanowi
A.
B.
C.
D.

dziennik budowy.
ksiąĪka obmiarów.
kosztorys zamienny.
kosztorys powykonawczy.

Zadanie 22.
Korzystając z danych podanych w tabeli oblicz iloĞü uĪytych jednokrotnie desek iglastych obrzynanych
gruboĞci 25 mm klasy III do wykonania monolitycznej beliki Īelbetowej o przekroju 0,50 m x 0,20 m
i objĊtoĞci 2,5 m3.
nakáady na 1 m3 betonu

A.
B.
C.
D.
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0,252 m3
0,210 m3
1,302 m3
1,077 m3
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Zadanie 23.
Korzystając z wartoĞci podanych w cenniku oblicz koszt drewna okrągáego na stemple budowlane,
potrzebnego do wykonania belki Īelbetowej o objĊtoĞci 1,00 m3, jeĪeli nakáady na 1 m3 betonu wynoszą
0,017.
Cennik drewna

A.
B.
C.
D.

Wyszczególnienie
Jednostka
Cena jednostkowa
6,80 zá Lp.
nakųadów [zų/jedn. nakų]
8,40 zá
400,00 zų
m3
10,80 zá 1 Drewno okrČgųe na stemple budowlane
3
600,00 zų
86,40 zá 2 Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. III m
3

Deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, kl. III

m3

700,00 zų

Zadanie 24.
WartoĞü kosztorysowa robót netto wynosi 2400,00 zá. PrzyjĊta w kosztorysie stawka podatku VAT
wynosi 8%. Jaka jest wartoĞü kosztorysowa robót brutto?
A.
B.
C.
D.

2500,00 zá
2208,00 zá
2592,00 zá
2607,36 zá

Zadanie 25.
Ceną jednostkową jest
A.
B.
C.
D.

suma kosztów bezpoĞredniej robocizny, materiaáów i sprzĊtu oraz kosztów poĞrednich i zysku
wyliczona na jednostkĊ przedmiarową robót podstawowych.
cena jednostkowa robót i materiaáów okreĞlona na podstawie danych rynkowych, w tym
danych z powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji.
wyraĪony w zá koszt wykonania 1m2 realizowanego obiektu.
iloczyn ceny rynkowej i wielkoĞci przedmiaru.

Zadanie 26.
Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego są:
A.
B.

C.

D.

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
zaáoĪenia wyjĞciowe do kosztorysowania, ceny jednostkowe robót podstawowych.
opis techniczny projektowanego obiektu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, protokóá ustalenia danych wyjĞciowych do kosztorysowania, projekt
technologii robót.
opis techniczny projektowanego obiektu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych, protokóá ustalenia danych wyjĞciowych do kosztorysowania, ceny jednostkowe
robót podstawowych.
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
projekt technologii robót, ceny jednostkowe robót podstawowych.
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Tabela do zadaĔ 27 i 28
nakáady na 100 m2 deskowania pojedynczej Ğciany wykopu

tablica 0313 z KNR 2-01

Zadanie 27.
Tabela przedstawia wyciąg z Katalogu Nakáadów Rzeczowych KNR 2-01 i jest podstawą do
sporządzania kosztorysów
A.
B.
C.
D.

robót remontowych.
instalacji wewnĊtrznych.
konstrukcji budowlanych.
budowli i robót ziemnych.

Zadanie 28.
Zaplanowano wykonanie 1000 m2 deskowania pojedynczej Ğciany wykopu o gáĊbokoĞci 2.5 m
w gruncie kategorii III. Korzystając z danych zawartych w tabeli oblicz wartoĞü robocizny przy
zaáoĪeniu, Īe stawka godzinowa robotnika wynosi 10,00 zá.
A.
B.
C.
D.

5900,00 zá
5500,00 zá
7700,00 zá
7300,00 zá
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Tabela do zadaĔ 29 i 30
nakáady na 1 m2 Ğciany

tablica 0104 z KNR2-02

Uwaga: Nakáady podane w nawiasach stosuje siĊ w przypadku wykonywania Ğcian z cegieá dziurawek.

Zadanie 29.
Ile cegieá budowlanych peánych naleĪy dostarczyü na plac budowy zgodnie z danymi podanymi
w tabeli, aby wykonaü 50 m2 Ğciany o gruboĞci 1½ cegáy na zaprawie cementowej?
A.
B.
C.
D.

5005 szt.
6995 szt.
7515 szt.
9305 szt.

Zadanie 30.
Oblicz, korzystając z danych podanych w tabeli, iloĞü zaprawy cementowo-wapiennej, którą naleĪy
zapewniü na placu budowy, aby wykonaü 50 m2 Ğciany z cegáy dziurawki pojedynczej o gruboĞci
2 cegieá na zaprawie cementowo-wapiennej.
A.
B.
C.
D.

9,70 m3
8,80 m3
7,15 m3
6,50 m3

Zadanie 31.
Norma zuĪycia dachówki ceramicznej zakáadkowej do wykonania 100 m2 pokrycia dachu dachówką
wynosi 1616 szt. Ile sztuk dachówki potrzeba do wykonania 150 m2 pokrycia dachu?
A.
B.
C.
D.

1212 szt.
2424 szt.
24240 szt.
32320 szt.
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Zadanie 32.
JeĪeli Kp oznacza koszty poĞrednie, Wkp oznacza wskaĨnik kosztów poĞrednich w % od R i S, R oznacza
koszty robocizny, M oznacza koszty materiaáów, S oznacza koszty pracy sprzĊtu, to koszty poĞrednie przy
zastosowaniu wskaĨnika kosztów poĞrednich ustala siĊ wg wzoru
A.
B.
C.
D.

Kp = Wkp x (S) / 100%
Kp = Wkp x (R) / 100%
Kp = Wkp x (R + S) / 100%
Kp = Wkp x (R + M + S) / 100%

Zadanie 33.
Umowy dotyczące zamówieĔ publicznych mogą byü zawierane na czas
A.
B.
C.
D.

nieokreĞlony.
nie dáuĪszy niĪ 2 lata.
nie dáuĪszy niĪ 3 lata.
nie dáuĪszy niĪ 4 lata.

Zadanie 34.
ObjĊtoĞü nasypu liniowego o dáugoĞci
50 m i przekroju poprzecznym podanym
na rysunku wynosi
Wymiary na rysunku podano w cm.

A.
B.
C.
D.

2450 m3
3500 m3
4550 m3
7000 m3

Zadanie 35.
Korzystając z danych zawartych w tabeli oblicz koszty bezpoĞrednie materiaáów (lepiku asfaltowego
bez wypeániaczy stosowanego na gorąco) wiedząc, Īe koszty materiaáów pomocniczych wynoszą 1,5%.
A.
B.
C.
D.

500,00 zá
2000,00 zá
2030,00 zá
2300,00 zá

Strona 11 z 13
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Zadanie 36.
Na podstawie danych zapisanych tabeli oblicz koszty RAZEM [Kb + Kp] + [Z] robocizny dla
wykonania Ğcian budynku z pustaków Ğciennych ceramicznych typu „MAX“
A.
B.
C.
D.

6400 zá
4000 zá
4400 zá
7040 zá

Zadanie 37.
Tryb udzielenia zamówienia, w którym oferty w odpowiedzi na publiczne ogáoszenie o zamówieniu
mogą skáadaü wszyscy zainteresowani wykonawcy, jest
A.
B.
C.
D.

przetargiem nieograniczonym.
dialogiem konkurencyjnym.
przetargiem ograniczonym.
zapytaniem o cenĊ.

Zadanie 38.
Przetargiem ograniczonym jest tryb udzielenia zamówienia, w którym
A.
B.

C.
D.

zamawiający kieruje pytanie o cenĊ do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do
skáadania ofert.
w odpowiedzi na publiczne ogáoszenie o zamówieniu, wykonawcy skáadają wnioski
o dopuszczenie do udziaáu w przetargu, a oferty mogą skáadaü wykonawcy zaproszeni do
skáadania ofert.
po publicznym ogáoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie
wykonawcami dialog, a nastĊpnie zaprasza ich do skáadania ofert.
zamawiający negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi
przez siebie wykonawcami, a nastĊpnie zaprasza ich do skáadania ofert.
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Zadanie 39.
Cechą charakterystyczną umów dotyczących zamówieĔ publicznych jest
A.
B.
C.
D.

tajnoĞü i zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony.
jawnoĞü i zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony.
tajnoĞü i moĪliwoĞü zawierania umów na czas nieoznaczony.
jawnoĞü i moĪliwoĞü zawierania umów na czas nieoznaczony.

Zadanie 40.
Obowiązek przestrzegania okreĞlonych procedur w postĊpowaniu zleceniowym jest związany z szacunkową
wartoĞcią zamówienia. Ze wzglĊdu na to kryterium wyróĪnia siĊ progi okreĞlone przez wartoĞü zamówienia
wyraĪoną w euro. WartoĞü ta ustalana jest
A.
B.
C.
D.

kwotowo w zaleĪnoĞci od dochodów wykonawcy.
procentowo od wartoĞci obrotów zamawiającego.
procentowo od wartoĞci inwestycji.
kwotowo od wartoĞci inwestycji.
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