
Nazwa kwalifikacji: Sporz dzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej 
Oznaczenie kwalifikacji: B.30 
Wersja arkusza: X 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzaj cego to samo  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2013 

CZ  PISEMNA 

B.30-X-13.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13 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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3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Rysunek przedstawia fragment rzutu i przekroju budynku. Zapis przedmiaru robót dla cian dzia owych 
b dzie nast puj cy  

Wymiary na rysunku podano w cm. 

A. 3 x (3,30 x 5,00) 
B. 3 x (3,00 x 5,00) – 3 x (2,10 x 1,00) 
C. 3 x (3,30 x 5,00) – 3 x (2,10 x 1,00) 
D. 3 x (3,30 x 5,00) – 3 x (2,10 x 1,00) – 3 x (0,50 x 0,50) 

Zadanie 2. 
Wysoko , któr  nale y przyj  do wykonania przedmiaru cian, zgodnie z rysunkiem fragmentu 
przekroju budynku obejmuj cego jedn  kondygnacj , wynosi  

Wymiary na pionowych liniach wymiarowych 
podano w cm. 

A. 3,00 m 
B. 2,70 m 
C. 3,00 m 
D. 3,30 m 
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Zadanie 3 
Okre l, na podstawie rysunku fragmentu przekroju stropu, jak  wysoko
belki elbetowej monolitycznej nale y przyj  do obliczenia jej obj to ci 
w przedmiarze robot. 

A. 10 cm 
B. 23 cm 
C. 25 cm 
D. 35 cm 

Zadanie 4. 
Dno wykopu awy fundamentowej, której przekrój 
przedstawiono na rysunku, znajduje si  na poziomie 

A. – 0,15 m 
B. – 0,60 m 
C. – 0,75 m 
D. – 0,85 m 

Zadanie 5. 
Korzystaj c z informacji zawartych w tabeli wska  kolumn , z której nale y przyj  dane do wykonania 
kosztorysu belki elbetowej o przekroju 0,20 x 0,50 m. 

nak ady na 1 m3 betonu                tablica 0210 z KNR-2-02 
A. 02 
B. 03 
C. 04 
D. 05 
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Zadanie 6. 
Wykonuj c obmiar robót ziemnych po wykonaniu wykopów, oblicza si  obj to  

A. wykopu dokonuj c jego pomiarów. 
B. gruntu wydobytego z wykopu w stanie naturalnym. 
C. gruntu na podstawie projektowanych wymiarów wykopu. 
D. gruntu wydobytego z wykopu z uwzgl dnieniem zag szczenia. 

Zadanie 7. 
Robotami podstawowymi nazywamy 

A. proste roboty budowlane wykonane r cznie. 
B. proste roboty budowlane wykonywane przy u yciu drobnego sprz tu. 
C. minimalny zakres robót do wykonania w trakcie realizacji obiektu, niewymagaj ce odbioru. 
D. minimalny zakres prac, które po wykonaniu odbiera si  jako ciowo i ilo ciowo (dla których 

dokonuje si  odbioru cz ciowego). 

Zadanie 8. 
Roboty podstawowe uj te w kosztorysie nale y sporz dza  w kolejno ci technologicznej. Która 
odpowied  zawiera prawid ow  kolejno  robót zwi zanych z wykonaniem monolitycznej p yty 
elbetowej stropu? 

A. Ustawienie stemplowania, u o enie zbrojenia, sortowanie stali, u o enie mieszanki betonowej. 
B. Transport mieszanki betonowej do miejsca wbudowania, zag szczenie mieszanki betonowej, 

piel gnacja betonu, demonta  deskowania. 
C. Przygotowanie stali zbrojeniowej, u o enie mieszanki betonowej, demonta  deskowania, 

piel gnacja betonu. 
D. Transport mieszanki betonowej do miejsca wbudowania, u o enie mieszanki betonowej, 

u o enie zbrojenia, zag szczenie mieszanki betonowej. 

Zadanie 9. 
Przedmiar robót jest podstaw  do sporz dzania 

A. harmonogramu budowy. 
B. kosztorysu inwestorskiego. 
C. projektu zagospodarowania placu budowy. 
D. informacji dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

Zadanie 10. 
W a ciwymi jednostkami miary dla podanych robót podstawowych s : 

A. pustaki szklane [szt.], wyci g [r-g], robotnicy [m-g]. 
B. ceg a pe na [szt.], wyci g [r-g], zaprawa [m3], pr ty (stal) [kg]. 
C. ciany dzia owe [m2], murarze [r-g], zaprawa [m3], tarcica obrzynana [m3]. 
D. drewno okr g e [m3], gwo dzie budowlane [kg], rodek transportowy [r-g] 
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Zadanie 11. 
Obj to  wykopu otwartego liniowego zgodnie 
z przedstawionym rysunkiem wynosi 

Wymiary na rysunku podano w centymetrach. 

A. 36,00 m3 
B. 48,00 m3 
C. 64,00 m3 
D. 60,00 m3 

Zadanie 12. 
Obmiar robót wykonuje si  w celu 

A. zaplanowania ilo ci i zakresu robót. 
B. sporz dzenia kosztorysu inwestorskiego 
C. sporz dzenia kosztorysu powykonawczego. 
D. zaplanowania kolejno ci technologicznej robót. 

Zadanie 13. 
Ksi k  obmiarów prowadzi 

A. projektant.  
B. inspektor nadzoru budowlanego. 
C. inspektor nadzoru inwestorskiego. 
D. kierownik budowy lub wyznaczony przez niego pracownik. 

Zadanie 14. 
Obmiarem robót jest mierzenie ich ilo ci na podstawie 

A. stanu rzeczywistego po wykonaniu wszystkich prac. 
B. dokumentacji projektowej po wykonaniu wszystkich prac. 
C. dokumentacji projektowej przed wykonaniem wszystkich prac. 
D. stanu rzeczywistego po osi gni ciu stanu surowego zamkni tego, a przed osi gni ciem stanu 

wyko czeniowego. 
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Zadanie 15. 
Wpisy w ksi ce obmiarów dotycz  

A. zgodno ci ilo ci wykonanych robót z dokumentacj  projektow . 
B. rodzaju u ytych materia ów i technologii wykonania. 
C. ilo ci zaplanowanych robót. 
D. ilo ci wykonanych robót. 

Zadanie 16. 
„Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” jest dokumentem, w którym 
znajduj  si  mi dzy innymi 

A. zasady przedmiarowania i obmiarowania robót.  
B. obliczenia ca kowitych kosztów inwestycji. 
C. harmonogramy robót. 
D. kalkulacje robót. 

Zadanie 17. 
Jaki rodzaj kosztorysu sporz dza wykonawca robót, gdy staje do przetargu? 

A. Zamienny. 
B. Ofertowy. 
C. Inwestorski. 
D. Powykonawczy. 

Zadanie 18. 
Zestawienie nak adów rzeczowych robocizny, materia ów i sprz tu, ale bez ich wyceny, zawiera kosztorys 

A. powykonawczy. 
B. uzupe niaj cy. 
C. inwestorski 
D. nak adczy. 

Zadanie 19. 
Kosztorysy inwestorskie, ofertowe i powykonawcze stanowi  grup  kosztorysów, dla której kryterium 
podzia u jest 

A. kubatura i powierzchnia realizowanego obiektu.  
B. stopie  dok adno ci. 
C. przeznaczenie. 
D. zakres. 

Zadanie 20. 
Wykonawca rozlicza koszty budowy z inwestorem na podstawie 

A. kosztorysu powykonawczego. 
B. umowy o roboty budowlane. 
C. ksi ki obmiarów. 
D. przedmiaru robót. 
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Zadanie 21. 
Podstaw  do zmiany ceny okre lonej w umowie stanowi 

A. dziennik budowy. 
B. ksi ka obmiarów. 
C. kosztorys zamienny. 
D. kosztorys powykonawczy. 

Zadanie 22. 
Korzystaj c z danych podanych w tabeli oblicz ilo  u ytych jednokrotnie desek iglastych obrzynanych 
grubo ci 25 mm klasy III do wykonania monolitycznej beliki elbetowej o przekroju 0,50 m x 0,20 m 
i obj to ci 2,5 m3. 

nak ady na 1 m3 betonu            tablica 0210 z KNR2-02 

A. 0,252 m3 
B. 0,210 m3 
C. 1,302 m3 
D. 1,077 m3 
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Zadanie 23. 
Korzystaj c z warto ci podanych w cenniku oblicz koszt drewna okr g ego na stemple budowlane, 
potrzebnego do wykonania belki elbetowej o obj to ci 1,00 m3, je eli nak ady na 1 m3 betonu wynosz  
0,017. 

Cennik drewna 

A.   6,80 z  
B.   8,40 z  
C. 10,80 z  
D. 86,40 z  

Zadanie 24. 
Warto  kosztorysowa robót netto wynosi 2400,00 z . Przyj ta w kosztorysie stawka podatku VAT 
wynosi 8%. Jaka jest warto  kosztorysowa robót brutto? 

A. 2500,00 z  
B. 2208,00 z  
C. 2592,00 z  
D. 2607,36 z  

Zadanie 25. 
Cen  jednostkow  jest 

A. suma kosztów bezpo redniej robocizny, materia ów i sprz tu oraz kosztów po rednich i zysku 
wyliczona na jednostk  przedmiarow  robót podstawowych. 

B. cena jednostkowa robót i materia ów okre lona na podstawie danych rynkowych, w tym 
danych z powszechnie stosowanych, aktualnych publikacji. 

C. wyra ony w z  koszt wykonania 1m2 realizowanego obiektu. 
D. iloczyn ceny rynkowej i wielko ci przedmiaru. 

Zadanie 26. 
Podstaw  do sporz dzenia kosztorysu inwestorskiego s : 

A. dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
za o enia wyj ciowe do kosztorysowania, ceny jednostkowe robót podstawowych. 

B. opis techniczny projektowanego obiektu, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych, protokó  ustalenia danych wyj ciowych do kosztorysowania, projekt 
technologii robót. 

C. opis techniczny projektowanego obiektu,  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych, protokó  ustalenia danych wyj ciowych do kosztorysowania, ceny jednostkowe 
robót podstawowych. 

D. dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 
projekt technologii robót, ceny jednostkowe robót podstawowych. 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Cena jednostkowa 
nak adów [z /jedn. nak ] 

1 Drewno okr g e na stemple budowlane m3 400,00 z  

2 Deski iglaste obrzynane grub. 25 mm, kl. III m3 600,00 z  

3 Deski iglaste obrzynane grub. 38 mm, kl. III m3 700,00 z  
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Tabela do zada  27 i 28 

nak ady na 100 m2 deskowania pojedynczej ciany wykopu            tablica 0313 z KNR 2-01 

Zadanie 27. 
Tabela przedstawia wyci g z Katalogu Nak adów Rzeczowych KNR 2-01 i jest podstaw  do 
sporz dzania kosztorysów 

A. robót remontowych. 
B. instalacji wewn trznych. 
C. konstrukcji budowlanych. 
D. budowli i robót ziemnych. 

Zadanie 28. 
Zaplanowano wykonanie 1000 m2 deskowania pojedynczej ciany wykopu o g boko ci 2.5 m 
w gruncie kategorii III. Korzystaj c z danych zawartych w tabeli oblicz warto  robocizny przy 
za o eniu, e stawka godzinowa robotnika wynosi 10,00 z .  

A. 5900,00 z  
B. 5500,00 z  
C. 7700,00 z  
D. 7300,00 z  
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Tabela do zada  29 i 30 
nak ady na 1 m2 ciany          tablica 0104 z KNR2-02 

Uwaga: Nak ady podane w nawiasach stosuje si  w przypadku wykonywania cian z cegie  dziurawek. 

Zadanie 29. 
Ile cegie  budowlanych pe nych nale y dostarczy  na plac budowy zgodnie z danymi podanymi 
w tabeli, aby wykona  50 m2 ciany o grubo ci 1½ ceg y na zaprawie cementowej? 

A. 5005 szt. 
B. 6995 szt. 
C. 7515 szt. 
D. 9305 szt. 

Zadanie 30. 
Oblicz, korzystaj c z danych podanych w tabeli, ilo  zaprawy cementowo-wapiennej, któr  nale y 
zapewni  na placu budowy, aby wykona  50 m2 ciany z ceg y dziurawki pojedynczej o grubo ci 
2 cegie  na zaprawie cementowo-wapiennej. 

A. 9,70 m3 
B. 8,80 m3 
C. 7,15 m3 
D. 6,50 m3 

Zadanie 31. 
Norma zu ycia dachówki ceramicznej zak adkowej do wykonania 100 m2 pokrycia dachu dachówk  
wynosi 1616 szt. Ile sztuk dachówki potrzeba do wykonania 150 m2 pokrycia dachu? 

A. 1212 szt. 
B. 2424 szt. 
C. 24240 szt. 
D. 32320 szt. 
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Zadanie 32. 
Je eli Kp oznacza koszty po rednie, Wkp oznacza wska nik kosztów po rednich w % od R i S, R oznacza 
koszty robocizny, M oznacza koszty materia ów, S oznacza koszty pracy sprz tu, to koszty po rednie przy 
zastosowaniu wska nika kosztów po rednich ustala si  wg wzoru 

A. Kp = Wkp x (S) / 100% 
B. Kp = Wkp x (R) / 100% 
C. Kp = Wkp x (R + S) / 100% 
D. Kp = Wkp x (R + M + S) / 100% 

Zadanie 33. 
Umowy dotycz ce zamówie  publicznych mog  by  zawierane na czas  

A. nieokre lony.  
B. nie d u szy ni  2 lata. 
C. nie d u szy ni  3 lata. 
D. nie d u szy ni  4 lata. 

Zadanie 34. 
Obj to  nasypu liniowego o d ugo ci 
50 m i przekroju poprzecznym podanym 
na rysunku wynosi 

Wymiary na rysunku podano w cm. 

A. 2450 m3 
B. 3500 m3 
C. 4550 m3 
D. 7000 m3 

Zadanie 35. 
Korzystaj c z danych zawartych w tabeli oblicz koszty bezpo rednie materia ów (lepiku asfaltowego 
bez wype niaczy stosowanego na gor co) wiedz c, e koszty materia ów pomocniczych wynosz  1,5%. 

A.   500,00 z  
B. 2000,00 z  
C. 2030,00 z  
D. 2300,00 z  
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Zadanie 36. 
Na podstawie danych zapisanych tabeli oblicz koszty RAZEM [Kb + Kp] + [Z] robocizny dla 
wykonania cian budynku z pustaków ciennych ceramicznych typu „MAX“  

A. 6400 z  
B. 4000 z  
C. 4400 z  
D. 7040 z  

Zadanie 37. 
Tryb udzielenia zamówienia, w którym oferty w odpowiedzi na publiczne og oszenie o zamówieniu 
mog  sk ada  wszyscy zainteresowani wykonawcy, jest  

A. przetargiem nieograniczonym. 
B. dialogiem konkurencyjnym. 
C. przetargiem ograniczonym. 
D. zapytaniem o cen . 

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

A. zamawiaj cy kieruje pytanie o cen  do wybranych przez siebie wykonawców i zaprasza ich do 
sk adania ofert. 

B. w odpowiedzi na publiczne og oszenie o zamówieniu, wykonawcy sk adaj  wnioski 
o dopuszczenie do udzia u w przetargu, a oferty mog  sk ada  wykonawcy zaproszeni do 
sk adania ofert. 

C. po publicznym og oszeniu o zamówieniu zamawiaj cy prowadzi z wybranymi przez siebie 
wykonawcami dialog, a nast pnie zaprasza ich do sk adania ofert. 

D. zamawiaj cy negocjuje warunki umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi 
przez siebie wykonawcami, a nast pnie zaprasza ich do sk adania ofert.  

Strona 12 z 13

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 39. 
Cech  charakterystyczn  umów dotycz cych zamówie  publicznych jest 

A. tajno  i zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony. 
B. jawno  i zakaz zawierania umów na czas nieoznaczony. 
C. tajno  i mo liwo  zawierania umów na czas nieoznaczony. 
D. jawno  i mo liwo  zawierania umów na czas nieoznaczony. 

Zadanie 40. 
Obowi zek przestrzegania okre lonych procedur w post powaniu zleceniowym jest zwi zany z szacunkow  
warto ci  zamówienia. Ze wzgl du na to kryterium wyró nia si  progi okre lone przez warto  zamówienia 
wyra on  w euro. Warto  ta ustalana jest 

A. kwotowo w zale no ci od dochodów wykonawcy. 
B. procentowo od warto ci obrotów zamawiaj cego. 
C. procentowo od warto ci inwestycji. 
D. kwotowo od warto ci inwestycji. 
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