
Nazwa 
kwalifikacji: Wykonywanie i realizacja projektu aran żacji wn ętrz dla obiektów architektonicznych

Oznaczenie 
kwalifikacji: B.AW1

Numer 
zadania: 01

Kod 
arkusza: B.AW1-01-19.06

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  projekt aran żacji kuchni na rzucie – wydruk planszy A.01
R.1.1 projekt aranżacji kuchni wydrukowany na arkuszu o formacie A3 
R.1.2 na rzucie projektu aranżacji  kuchni wpisana wielkość skali  –  1 : 25
R.1.3 projekt aranżacji kuchni zawiera legend ę 
R.1.4 projekt aranżacji kuchni zawiera 5 wydzielonych stref

R.1.5

projekt aranżacji zawiera strefy opisane cyframi rzymskimi  i położone zgodnie z Wytycznymi do projektu:                                                                                                                                                                    
 strefę I –  zapasów,  zaprojektowaną we wnęce na ścianie wschodniej
strefę II –  przechowywania,  zaprojektowaną wzdłuż ściany z oknem
strefę III – mokr ą, zaprojektowaną po prawej stronie ściany północnej
strefę IV – przygotowywania posiłków,  zaprojektowaną po lewej stronie ściany północnej
strefę V –  gotowania,  zaprojektowaną w środkowej części ściany północnej

R.1.6
strefa I –  zapasów zawiera: lodówk ę po stronie prawej wnęki, szafki-słupki  w części środkowej, piekarnik 
do zabudowy  po stronie lewej wnęki

R.1.7 strefa II –  przechowywania zawiera: szafki kuchenne dolne 

R.1.8 strefa III – mokra zawiera: zlewozmywak  1,5 komorowy z ociekaczem, zmywark ę do zabudowy

R.1.9 strefa IV – przygotowywania posiłków zawiera: blaty kuchenne  na szafkach kuchennych dolnych

R.1.10 strefa V – gotowania zawiera: płyt ę indukcyjn ą i okap

R.2 Rezultat 2:  2 widoki zaaran żowanej kuchni – wydruk planszy A.02
R.2.1 oba widoki zaaranżowanej kuchni wydrukowane na arkuszu o formacie A3
R.2.2 widok A - A wykonany zgodnie ze strzałkami, w kierunku ściany północnej 
R.2.3 na widoku A - A zwymiarowana wysokość zabudowy we wnęce – 2 200
R.2.4 na widoku A - A zwymiarowana odległość między blatem a szafkami górnymi  – 600
R.2.5 na widoku A - A  wymiary podane w mm

R.2.6
widok 1 przedstawia trzy ściany kuchni  – ścianę zachodnią z oknem, ścianę północną, ścianę wschodnią z 
wnęką

R.2.7 na widoku 1 pokazana okładzina z płytek – na scianie północnej
R.2.8 na widoku 1 punkty oświetlenia sufitowego leżą na prostej równoległej do ściany północnej
R.2.9 na widoku 1 szafki  górne są umieszczone  po obu stronach okapu
R.2.10 na widoku 1 szafki górne umieszczone są  jedna nad drugą w dwóch rzędach

R.3 Rezultat 3: zestawienie kosztów
R.3.1 kol. 02:  KNR 2-02, tab.0840-01
R.3.2 kol. 03 szczegółowy opis robót: licowanie ścian płytkami lub pełna nazwa tablicy KNR
R.3.3 kol. 03: robocizna                              kol. 04 - r-g ;      kol. 06 - 20,50 ;      kol .07 – 218,20  ± 5,00 zł
R.3.4 kol. 03: płytki ścienne                        kol. 04 - m²;      kol. 06 - 69,99;      kol .08 – 439,47  ± 10,00 zł
R.3.5 kol. 03: zaprawa klejowa                    kol. 04 - kg ;       kol. 06 - 2,22;      kol .08 – 37,70  ± 5,00 zł
R.3.6 kol. 03: zaprawa do spoinowania      kol. 04 - kg ;      kol. 06 -  6,50;      kol .08 – 21,92  ± 1,50 zł
R.3.7 kol. 03: wyciąg                                   kol. 04 - m-g ;      kol. 06 - 12,50;     kol .09 – 3,24  ± 0,50 zł
R.3.8 kol. 03: środek transportowy            kol. 04 - m-g ;     kol. 06 - 100,00;     kol .09 – 20,20  ± 1,50 zł
R.3.9 razem:       kol. 07 – 218,20  ± 20,00 zł;        kol. 08 – 499,09  ±  50,00 zł;        kol .09 – 23,44  ± 2,00 zł
R.3.10 koszty bezpośrednie razem  –   740,73 ± 100,00 zł
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