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CZ  PISEMNA 

B.33-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 12 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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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie 1. 
Na podstawie przedstawionego wyci gu ze specyfikacji technicznej, okre l maksymaln  grubo  
warstwy gruntu, któr  mo na zag szcza  p ytami wibracyjnymi. 

A. 25 cm 
B. 30 cm 
C. 35 cm 
D. 40 cm 

Zadanie 2. 
Zagospodarowanie terenu budowy nale y rozpocz  od wykonania  

A. placów sk adowych i magazynów budowy. 
B. pomieszcze  dla kierownictwa budowy. 
C. ogrodzenia terenu budowy. 
D. dróg tymczasowych. 

Zadanie 3. 
Na plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia na budowie (BiOZ) sk adaj  si : 

A. strona tytu owa, cz  opisowa, cz  rysunkowa. 
B. strona tytu owa, cz  obliczeniowa, cz  opisowa. 
C. cz  projektowa, cz  obliczeniowa, cz  opisowa. 
D. cz  obliczeniowa, cz  projektowa, cz  rysunkowa. 

Zadanie 4. 
Na podstawie przedstawionego wyci gu z rozporz dzenia, okre l minimalny wymiar liniowy strefy 
niebezpiecznej i sposób jej zabezpieczenia, je eli wznoszony obiekt b dzie mia  20 m wysoko ci. 

A. 2,0 m i nie musi by  ogrodzona balustrad . 
B. 6,0 m i nie musi by  ogrodzona balustrad . 
C. 2,0 m i musi by  ogrodzona balustrad . 
D. 6,0 m i musi by  ogrodzona balustrad . 

Specyfikacja techniczna ST-01 – roboty ziemne (wyci g) 
Je eli w dokumentacji projektowej nie przewidziano innego sposobu zag szczania gruntu przy zasypywaniu  
wykopów, to uk adanie i zag szczanie gruntu powinno by  wykonywane warstwami o grubo ci dostosowanej do 
przyj tego sposobu zag szczania i wynosz cej: 
a) nie wi cej ni  25 cm przy stosowaniu ubijaków r cznych i wa owaniu, 
b) nie wi cej ni  30 cm przy ubijaniu urz dzeniami wibracyjnymi, np.: p ytami wibracyjnymi. 
Je eli w zasypywanym wykopie znajduje si  ruroci g, to do wysoko ci ok. 40 cm ponad górn  kraw d  ruroci gu 
nale y go pozasypywa  i zag szcza  r cznie. 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (wyci g) 

§ 21.1 Stref  niebezpieczn , w której istnieje zagro enie spadania z wysoko ci przedmiotów, ogradza si   
balustradami, (...). 
§ 21.2 Strefa niebezpieczna, o której mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od 
p aszczyzny obiektu budowlanego, nie mo e wynosi  mniej ni  1/10 wysoko ci, z której mog  spada   
przedmioty, lecz nie mniej ni  6 m. 
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Zadanie 5. 
Do wykonywania g bokich wykopów o ma ej szeroko ci i d ugo ci stosuje si  koparki 

A. przedsi bierne. 
B. podsi bierne. 
C. chwytakowe. 
D. zbierakowe. 

Zadanie 6. 
Na podstawie przedstawionego wyci gu z rozporz dzenia wska  okoliczno ci, dla których nale y 
okre li  bezpieczne nachylenie cian wykopów w dokumentacji projektowej. 

A. G boko  wykopu wynosi 4 m i prace nie s  prowadzone na terenach osuwiskowych. 
B. G boko  wykopu wynosi 3 m i teren przy skarpie wykopu nie b dzie obci ony. 
C. G boko  wykopu wynosi 3 m i grunt ma wilgotno  naturaln . 
D. G boko  wykopu wynosi 5 m i grunt jest nawodniony. 

Zadanie 7. 
Niwelator s u y do pomiarów 

A. kubatury. 
B. powierzchni. 
C. ró nic wysoko ci. 
D. k tów pionowych. 

Zadanie 8. 
Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegaj cych zakryciu lub zanikaj cych nale y do obowi zków 

A. inspektora nadzoru inwestorskiego. 
B. wykonawcy robót budowlanych. 
C. projektanta. 
D. inwestora. 

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (wyci g) 

§ 149. Bezpieczne nachylenie cian wykopów powinno by  okre lone w dokumentacji projektowej wówczas, 
gdy: 

1. roboty ziemne s  wykonywane w gruncie nawodnionym; 
2. teren przy skarpie wykopu ma by  obci ony w pasie równym g boko ci wykopu; 
3. grunt stanowi  i y sk onne do p cznienia; 
4. wykopu dokonuje si  na terenach osuwiskowych; 
5. g boko  wykopu wynosi wi cej ni  4 m. 
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Zadanie 9. 
Do wykonania zaprawy gipsowo-wapiennej, o proporcji obj to ciowej poszczególnych sk adników  
1 : 0,5 : 3, nale y przygotowa  

A. 1 kg gipsu, 0,5 kg ciasta wapiennego i 3 kg piasku. 
B. 1 kg piasku, 0,5 kg ciasta wapiennego i 3 kg gipsu. 
C. 1 pojemnik gipsu, 0,5 pojemnika ciasta wapiennego i 3 pojemniki piasku. 
D. 1 pojemnik piasku, 0,5 pojemnika ciasta wapiennego i 3 pojemniki gipsu. 

Zadanie 10. 
Na linii wymiarowej, po o onej najbli ej rzutu poziomego, podane s  wymiary  

A. rozstawienia osi cian konstrukcyjnych lub linii siatki projektowej. 
B. rozstawienia osi otworów okiennych i osi cian. 
C. wymiarów gabarytowych ca ego budynku. 
D. grubo ci cian i odleg o ci mi dzy nimi. 

Zadanie 11. 
Na podstawie przedstawionego wyci gu z instrukcji monta u okre l niezb dn  liczb  podpór 
monta owych przy rozpi to ci modularnej stropu Teriva równej 6,0 m. 

A. 1 podpora. 
B. 2 podpory. 
C. 3 podpory. 
D. 4 podpory. 

Instrukcja monta u stropu Teriva (wyci g) 
5.4. Podpory monta owe 
przy uk adaniu belek stropowych na budowie nale y stosowa  podpory monta owe rozmieszczone w rozstawie 
nie wi kszym ni  2,0 m, tzn.: 

- przy rozpi to ci modularnej stropu l  4,0 m – 1 podpora, 
- przy rozpi to ci modularnej stropu 4,0 m < l  6,0 m – 2 podpory, 
- przy rozpi to ci modularnej stropu 6,0 < l  8,0 m – 3 podpory, 
- przy rozpi to ci modularnej stropu l > 8,0 m – 4 podpory. 
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Zadanie 12. 
W przedstawionej tabeli najlepsze w a ciwo ci termoizolacyjne ma  

Zadanie 13. 
ciana przedstawiona na fotografii wykonana zosta a w technologii 

A. tradycyjnej. 
B. monolitycznej. 
C. wielkop ytowej. 
D. wielkoblokowej. 

Zadanie 14. 
Po czenie elementów konstrukcji stalowych, które umo liwia demonta  i powtórny monta  elementów, 
jest po czeniem 

A. rubowym. 
B. spawanym. 
C. nitowanym. 
D. zgrzewanym. 

Zadanie 15. 
Po czenie blachy z ceownikiem, przedstawione na rysunku, nale y wykona   

 

A. przy u yciu 16 rub z bem wpuszczanym z ty u, o rednicy trzpienia 4,8 mm, na budowie. 
B. przy u yciu 16 rub z bem wpuszczanym z ty u, o d ugo ci trzpienia  4,8 cm, w warsztacie. 
C. przy u yciu 6 rub z bem zwyk ym, o rednicy trzpienia 16 mm, w warsztacie. 
D. przy u yciu 6 rub z bem zwyk ym, o d ugo ci trzpienia 60 mm, na budowie. 

 Materia   [W/m ⋅ K] 
A. Mur z ceg y pe nej 0,77 

B. Mur z kratówki 0,56 

C. Drewno sosnowe 0,16 

D. Beton zwyk y 1,5 
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Zadanie 16. 
redni  dobow  temperatur  oblicza si  w stopniach Celsjusza, jako redni  z pomiarów temperatury 

o godzinie 7.00, 13.00 i 21.00, wed ug wzoru: T r = 0,25 (T7 + T13 + 2T21).  
W jakich warunkach dojrzewa  beton, je eli temperatura o godzinie 7.00 wynosi a +6°C, o godzinie 
13.00 wynosi a +10°C, a o godzinie 21.00 wynosi a +7°C? 

A. Zimowych. 
B. Naturalnych. 
C. W obni onej temperaturze. 
D. W podwy szonej temperaturze. 

Zadanie 17. 
ruby M12, w w le przedstawionym na rysunku, u yto do po czenia 

A. przypustnicy z krokwi . 
B. kleszczy z krokwi . 
C. kleszczy z p atwi . 
D. mieczy z p atwi . 

Zadanie 18. 
Jaka jest maksymalna rozpi to  w wietle cian konstrukcyjnych pomieszczenia, je eli belka stropowa 
o nominalnej d ugo ci 5,4 m ma zapewnione minimalne oparcie, okre lone na rysunku? 

A. 5,40 m 
B. 5,32 m 
C. 5,24 m 
D. 5,16 m 

oparcie stropu Teriva na cianie no nej z wykorzystaniem 
kszta tki wie cowej 
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Zadanie 19. 
Na fotografii przedstawiono prefabrykowane p yty 

A. cienne. 
B. biegowe. 
C. dachowe. 
D. stropowe. 

Zadanie 20. 
Na której fotografii przedstawiono prefabrykowan  belk  nadpro ow  typu L? 

Zadanie 21. 
Ile wynosi maksymalna rednica pr tów, dla których nie jest konieczne stosowanie urz dze  
mechanicznych do ich odginania? 

A. 50 mm 
B. 40 mm 
C. 30 mm 
D. 20 mm 

  
A. B. 
    

  
C. D. 
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Zadanie 22. 
Podstawowym warunkiem dobrej wspó pracy betonu ze zbrojeniem jest 

A. du a odleg o  mi dzy pr tami zbrojenia. 
B. dobra przyczepno  betonu do zbrojenia. 
C. ma a powierzchnia przekroju zbrojenia. 
D. wysoka klasa betonu.  

Zadanie 23. 
Zaprawy szamotowe s u  do 

A. spoinowania ceramicznych p ytek ok adzinowych. 
B. czenia ceramicznych elementów palenisk.   
C. tynkowania cian izolacyjnych. 
D. murowania cian os onowych. 

Zadanie 24. 
Jakie jest, zgodnie z danymi zawartymi w tablicy 0121, zapotrzebowanie na materia y do wykonania  
20 m2 cianki dzia owej o grubo ci 12 cm, z p ytek z betonu komórkowego, o wymiarach  
49 x 24 x 12 cm? 

A. P ytki betonowe − 362 szt., zaprawa − 0,10 m3 
B. P ytki betonowe − 362 szt., zaprawa − 0,20 m3 
C. P ytki betonowe − 164 szt., zaprawa − 0,10 m3 
D. P ytki betonowe − 164 szt., zaprawa − 0,20 m3 

Zadanie 25. 
Etap realizacji obiektu, w którym budynek ma stolark  okienn  i drzwiow , ciany dzia owe oraz 
pokrycie dachowe, lecz jest bez instalacji i wyko czenia, nazywa si  stanem 

A. surowym otwartym. 
B. surowym zamkni tym. 
C. wyko czeniowym zewn trznym. 
D. wyko czeniowym wewn trznym. 
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Zadanie 26. 
Nominalna grubo  spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych, wykonywanych przy 
u yciu zapraw zwyk ych i lekkich, powinna wynosi  12 mm z odchyleniem +3 mm i -4 mm. Jaka jest 
dopuszczalna grubo  spoin? 

A. Minimum 9 mm, maksimum 16 mm 
B. Minimum 9 mm, maksimum 15 mm 
C. Minimum 8 mm, maksimum 15 mm 
D. Minimum 8 mm, maksimum 16 mm 

Zadanie 27. 
Z przedstawionego wyci gu z warunków technicznych wykonania i odbioru robót wynika, e 
temperatura w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki z p ytek uk adanych na kitach 
z ywic syntetycznych powinna wynosi  

A. co najmniej 15°C 
B. mniej ni  15°C 
C. co najmniej 5°C 
D. mniej ni  5°C 

Zadanie 28. 
Wydajno  masy szpachlowej akrylowej wynosi 1,5 kg/m2 przy nak adaniu warstwy o grubo ci 1 mm. 
Ile masy potrzeba do szpachlowania 10 m2 ciany warstw  o grubo ci 2 mm?  

A.   1,5 kg 
B.   3,0 kg 
C. 15,0 kg 
D. 30,0 kg 

Zadanie 29. 
Technologiczna kolejno  prac dla procesu tynkowania jest nast puj ca: 

A. wykonanie narzutu, wyznaczenie powierzchni tynku, wykonanie obrzutki. 
B. wykonanie obrzutki, wykonanie narzutu, wyznaczenie powierzchni tynku. 
C. przygotowanie pod o a pod tynk, wyznaczenie powierzchni tynku, wykonanie obrzutki. 
D. przygotowanie pod o a pod tynk, wykonanie obrzutki, wyznaczenie powierzchni tynku. 

Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (wyci g) 
Podstawowe wymagania dotycz ce posadzek z p ytek s  nast puj ce: 
a. w pomieszczeniach, w których wykonuje si  posadzki z p ytek uk adanych na zaprawach cementowych,  

w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by  ni sza  
ni  5 °C, 

b. temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których posadzka z p ytek jest uk adana na zaprawach  
i kitach z ywic syntetycznych, nie powinna by  ni sza ni  15 °C w trakcie robót i przez kilka dni po  
wykonaniu posadzki. 
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Zadanie 30. 
Roboty malarskie na cianach i sufitach nale y wykonywa  w nast puj cej kolejno ci: 

A. malowanie sufitu pasami równoleg ymi do ciany okien, nast pnie pasami prostopad ymi, 
rozpoczynaj c od okien; malowanie cian pasami poziomymi, nast pnie pionowymi. 

B. malowanie sufitu pasami prostopad ymi do ciany okien, nast pnie pasami równoleg ymi, 
rozpoczynaj c od okien; malowanie cian pasami poziomymi, a nast pnie pionowymi. 

C. malowanie cian pasami pionowymi, nast pnie poziomymi; malowanie sufitu pasami 
równoleg ymi do ciany  okien, nast pnie pasami prostopad ymi rozpoczynaj c od okien. 

D. malowanie cian pasami poziomymi, nast pnie pionowymi; malowanie sufitu pasami 
prostopad ymi do ciany  okien, nast pnie pasami równoleg ymi rozpoczynaj c od okien. 

Zadanie 31. 
Do wyrównywania i zag szczania monolitycznego podk adu w konstrukcji pod ogi, wykonanego 
z zaprawy cementowej lub mieszanki betonowej, s u  

A. listwy wibracyjne.  
B. uciskacze wa owe. 
C. wibratory przyczepne. 
D. zacieraczki samojezdne. 

Zadanie 32. 
Rysy skurczowe na powierzchni tynku wiadcz  o 

A. niejednakowych proporcjach sk adników w kolejno przygotowanych porcjach zaprawy. 
B. zanieczyszczeniu glin  piasku u ytego do przygotowania zaprawy. 
C. u yciu zbyt du ej ilo ci spoiwa w przygotowanej zaprawie. 
D. niedostatecznym wymieszaniu zaprawy. 

Zadanie 33. 
Po jakim czasie od z o enia zg oszenia mo na przyst pi  do wykonywania remontowych robot 
budowlanych, które nie wymagaj  pozwolenia na budow , je eli w a ciwy organ nie wniós  sprzeciwu? 

A. W dowolnym terminie, ale przed up ywem 5 lat od z o enia zg oszenia. 
B. W dowolnym terminie, ale przed up ywem 2 lat od z o enia zg oszenia. 
C. Najwcze niej po 60 dniach, ale przed up ywem 5 lat od z o enia zg oszenia. 
D. Najwcze niej po 30 dniach, ale przed up ywem 2 lat od z o enia zg oszenia. 
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Zadanie 34. 
Na rysunku przedstawiony jest szkic 

A. architektoniczno-budowlany. 
B. inwentaryzacyjny. 
C. koncepcyjny. 
D. roboczy. 

Zadanie 35. 
Ksi ka obiektu budowlanego powinna by  za o ona 

A. w dniu przekazania obiektu budowlanego do u ytkowania. 
B. przed geodezyjnym wytyczeniem obiektu. 
C. po podpisaniu umowy z wykonawc . 
D. z chwil  zako czenia budowy. 

Zadanie 36. 
Na podstawie danych zawartych w tablicy 0521 oblicz, ile materia ów potrzeba do wykonania 
uzupe nienia 40 m2 pokrycia z gontów przy kryciu pojedynczym. 

A. Gonty − 1,0 m3, gwo dzie − 8,0 kg 
B. Gonty − 1,6 m3, gwo dzie − 12,0 kg 
C. Gonty − 8,0 m3, gwo dzie − 1,0 kg 
D. Gonty − 12,0 m3, gwo dzie − 1,6 kg 

Zadanie 37. 
Jak  norm  dzienn  dla cie li pracuj cych przy rozbiórce dachu j tkowo-stolcowego nale y przyj   
w harmonogramie ogólnym robót budowlanych przy 8-godzinnym dniu pracy, je eli nak ad na 
rozbiórk  1 m2 po aci dachu wynosi 0,2 r-g? 

A. 20 m2 
B. 40 m2 
C. 60 m2 
D. 80 m2 
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Zadanie 38. 
Na podstawie danych zawartych w tablicy 0820 okre l sk ad zespo u, którego zadaniem b dzie wymiana 
desek pod ogowych w czasie jednego 8-godzinnego dnia pracy. czna powierzchnia wymienianej 
pod ogi wynosi 12 m2 i w adnym miejscu nie przekracza 2 m2. 

A. 2 cie li i 1 robotnik budowlany. 
B. 1 cie la i 2 robotników budowlanych. 
C. 2 posadzkarzy p ytkarzy i 1 robotnik budowlany. 
D. 1 posadzkarz p ytkarz i 2 robotników budowlanych. 

Zadanie 39. 
Rozbiórk  dachu nale y rozpocz  od 

A. demonta u elementów konstrukcyjnych dachu. 
B. demonta u rur spustowych i rynien. 
C. usuni cia poszycia z at lub desek. 
D. rozebrania poszycia dachu. 

Zadanie 40. 
Maksymalna pr dko  wiatru, przy której mo na prowadzi  roboty rozbiórkowe, wynosi 

A. 5,5 m/s 
B. 7,5 m/s 
C.  10 m/s 
D.  15 m/s 

Strona 12 z 12

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl


