
Nazwa kwalifikacji: Sporz dzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej  
Oznaczenie kwalifikacji: B.30 
Numer zadania: 01 

Instrukcja dla zdaj cego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL. 
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 8 stron 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  

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2013 

CZ  PRAKTYCZNA 

B.30-01-13.05 
Czas trwania egzaminu: 180 minut 
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           Numer PESEL zdaj cego* 
Wype nia zdaj cy 

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie egzaminacyjne 

Sporz d  metod  szczegó ow  kosztorys powykonawczy remontu dachu oraz oblicz warto ci netto 
poszczególnych elementów robót.  

Do oblicze  wykorzystaj dane podane w opisie projektowanych robót, na rysunku inwentaryzacyjnym, 
w protoko ach (z wytycznymi dotycz cymi podstawy ustalenia nak adów rzeczowych, warto ci 
kosztorysowej robót, cen jednostkowych zastosowanych materia ów i sprz tu). Wykorzystaj równie  wzory 
dokumentów oraz zasady obmiarowania/przedmiarowania robót. 

Zadanie wykonaj na w pe ni wyposa onym stanowisku egzaminacyjnym.  
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OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT 

Budynek jednokondygnacyjny z dachem p askim. Istniej ce pokrycie dwie warstw papy asfaltowej na 
pod o u betonowym. Przewiduje si  ca kowit  wymian  pokrycia z papy, rynien, rur spustowych i obróbek 
blacharskich kominów. 

Ustalono, e rozliczenie robót nast pi na podstawie kosztorysu powykonawczego, sporz dzonego na 
podstawie inwentaryzacji robót i za czonych niezb dnych uzgodnie . 

Rysunek inwentaryzacyjny 
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PROTOKÓ  typowania robót remontowych (wyci g) 

Spisany w dniu ………w ………………….………… przez Zleceniodawc  ………………………. 
i Wykonawc ……………………………………  

W wyniku przegl du stanu technicznego dachu budynku biurowego w……………………………… 
okre lono zakres niezb dnych robót remontowych dachu:  

Lp. Opis roboty Jedn. 
miary 

Orientacyjna 
liczba jedn. 

miary 
Podstawa wyceny 

 I. Roboty rozbiórkowe    

1 Zerwanie starego pokrycia z papy (dwie warstwy  
papy na lepiku u o one na pod o u betonowym) m² oko o 165,0 KNR 4-01 

2 Rozbiórka rur spustowych m oko o 14,50 KNR 4-01 

3 Rozbiórka rynien m oko o 36,00 KNR 4-01 

4 Rozbiórka obróbek blacharskich kominów  m² oko o 7,5 KNR 4-01 

 II. Roboty blacharskie    

1 Monta  prefabrykowanych rynien o rednicy 120 mm  
z blachy ocynkowanej  m oko o 36,0 KNR 2-02u2 

(lub NNRNKB-1) 

2 Monta  prefabrykowanych rur spustowych o rednicy 
100 mm z blachy ocynkowanej  m oko o 14,50 KNR 2-02u2 

(lub NNRNKB-1) 

3 Monta  obróbek blacharskich kominów m² oko o 7,5 KNR 2-02u2  
(lub NNRNKB-1) 

 III. Roboty dekarskie    

1 

Pokrycie dachu pap  termozgrzewaln  dwuwarstwowo 
z zastosowaniem nast puj cych materia ów 

preparat gruntuj cy pod o e z betonu  
„Siplast Primer Szybki grunt SBS” 
papa podk adowa  
„Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS” 
papa wierzchniego krycia  
„Estradach Top 5,2 Szybki Profil SBS” 

m² oko o 165,0 KNR W 2-02 
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PROTOKÓ  uzgodnienia podstaw wyceny robót remontowych (wyci g) 

1. DANE OGÓLNE 
1.1.  Przedmiot kalkulacji ceny kosztorysowej: remontu dachu budynku biurowego 
w …………………………………… 
1.2.  Zleceniodawca: ………………………………………… 
1.3.  Wykonawca robót:………………………………………… 

2. PODSTAWA USTALENIA NAK ADÓW RZECZOWYCH 
Nak ady normatywnego zu ycia czynników produkcji ustalone zostan  na podstawie Katalogów Nak adów 
Rzeczowych: 
KNR 4-0 – roboty rozbiórkowe 
KNR 2-02u2 – monta  blacharki prefabrykowanej (rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich kominów) 
KNR W 2-02 (NNRNKB-1) – pokrycie dachu pap  termozgrzewaln , dwuwarstwowo. 

2.1.  Podstawy i zasady ustalenia kosztów i cen czynników produkcji, stawek i narzutów: 

Podstaw  ustalenia warto ci kosztorysowej robót stanowi  nast puj ce ceny czynników produkcji, 
stawek i narzutów:  

rednia regionalna stawka kosztorysowa robocizny netto (R = 14,72 z /rg), 
redni regionalny narzut (wska nik) kosztów zakupu (Kz) – 14 % od M, 
redni regionalny narzut (wska nik) kosztów po rednich (Kp) 67,5 % (R + S), 
rednia regionalna stawka (wska nik narzutu) zysku (Z) 20 % (R + S + Kp). 

rednie regionalne ceny materia ów i sprz tu (wg informatorów cenowych) 

2.2. Koszty sk adowania materia ów z rozbiórki, wywozu na sk adowisko i ich utylizacji poniesie 
Zleceniodawca. 

Lp. Materia  Jednostka Cena jedn. netto 

1 Papa podk adowa „Wentylacja Baza 3 Szybki Syntan SBS” m² 18,50 

2 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia „Estradach Top 
5,2 Szybki profil SBS” m² 23,00 

3 Preparat gruntuj cy pod o e z betonu „Siplast Primer  
Szybki Grunt SBS” kg 11,50 

4 Blacharka dachowa ocynkowana prefabrykowana gr.  
0,5 mm ( rynny, rury spustowe, opierzenia) kg 8,33 

5 Uchwyt do rynny ocynkowany 100-120 mm szt 7,30 

6 Rynnowy lej spustowy szt 18,0 

7 Denko do rynny o rednicy 120 mm szt 3,0 

8 Uchwyt do rury spustowej ocynkowany szt 5,60 

9 Spoiwo cynowo-o owiane kg 27,51 

10 Zaprawa cementowa M12 m³ 211,20 

12 Gaz propan-butan kg 4,60 

13 rodek transportowy (samochód do 5 ton) m-g 53,21 
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Zasady obmiaru (przedmiaru) robót dekarskich i blacharskich: 

1. Pokrycia dachów oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni ich po aci, bez doliczania zak adów, 
r bków, nak adek, ko nierzy itp. i bez potr cania powierzchni nie pokrytych, zaj tych przez kominy, 
wietliki, w azy, okienka itp., gdy ka da z nich jest mniejsza ni  1m². 

2. Rynny i rury spustowe oblicza si  w metrach, przyjmuj c dla rynien ich d ugo  po zewn trznej kraw dzi, dla 
rur spustowych – najwi ksz  d ugo  od wierzchu rury kanalizacyjnej lub w razie jej braku – od spodu kolanka 
do wierzchu rynny. 

W jednostk  obmiarow  s  wliczane wszystkie czynno ci zwi zane z przygotowaniem, wykonaniem, 
umocowaniem i uszczelnieniem, jako kompletne urz dzenie do odprowadzania wód opadowych. 

3. Powierzchni  wykonanych obróbek blacharskich oblicza si  w metrach kwadratowych [m²] z dok adno ci  do 
0,10 m². 

4. Powierzchni  wykonanych obróbek blacharskich (kominów) oblicza si  wed ug powierzchni figur 
geometrycznych utworzonych przez linie ograniczaj ce obróbki (bez uwzgl dnienia zak adów). 

W powierzchnie wykonanych obróbek blacharskich s  wliczane wszystkie czynno ci zwi zane z jej 
przygotowaniem,  umocowaniem i uszczelnieniem jako kompletna obróbka. 
 

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

Ocenie podlega  b d  3 rezultaty: 
za o enia do kosztorysowania 
obmiar robót 
kosztorys wraz z obliczonymi warto ciami netto poszczególnych elementów robót 
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Materia y pomocnicze (wzory dokumentów i formularzy) 

I. Strona tytu owa (wzór) 
 

Warto  kosztorysowa bez podatku VAT:…………….……………………. 
 

 

Kosztorys …………………………………………………. 
 

 
Opis robót: ………………………………………...………………………………..…………………… 
 
………………………………………………………………………………………….………………….. 
 
……………………………………………………………………………………….…………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Poziom cen: I kw. 2012 
 

Stawka robocizny     ……………………………. 
 

Koszty zakupu         ……………………………. 
 

Koszty po rednie     ……………………………. 
 

Zysk                         ……………………………. 
 

 

DATA OPRACOWANIA  ………………………….. 
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II. Obmiar robót (wzór) 

 

III. Tabela elementów robót (wzór) 

Poz. Opis robót i ich wyliczenie Jedn. miary Ilo  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

Lp. Element robót Warto  netto z  

1   

2   

3   

Razem 
(bez VAT)   
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