
Nazwa 
kwalifikacji: Wykonywanie i realizacja projektów aran żacji wn ętrz

Oznaczenie 
kwalifikacji: B.AW1

Numer zadania: 01

Kod arkusza: B.AW1-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

(Dopuszczalne inne sformułowania poprawne merytorycznie)

R.1 Rezultat 1: Projekt aran żacji sypialni na rzucie – wydruk planszy A.01 
R.1.1 wydrukowany na arkuszu o formacie A3
R.1.2 wykonany w skali 1 : 25 (tolerancja od wymiarów na wydruku +/- 10 mm)
R.1.3 zawiera legendę oznaczeń
R.1.4 zawiera 4 wydzielone strefy wymienione w wytycznych opisane cyframi rzymskimi
R.1.5 obszary stref obwiedzione linią przerywaną z elementami wyposażenia opisanymi cyframi 

R.1.6

wydzielone strefy są umiejscowione:                                                                                                                                                                     
I – nocna (na środku ściany z pasami,  naprzeciwko ściany z drzwiami);
II – wypoczynkowa (w północno-zachodniej części sypialni);
III – garderoba (na ścianie położonej naprzeciwko ściany z oknem, w pólnocno- wschodnim 
narożniku sypialni);
IV – piękności (na ścianie południowej);

R.1.7
strefa I zawiera: łóżko, dwie szafki nocne, lampę sufitową, lampki nocne, dwie poduszki, kołdrę lub 
co najmniej 5 spośród wymienionych elementów wyposażenia

R.1.8
II strefa zawiera: fotel ustawiony oparciem wzdłuż ściany północnej, fotel ustawiony oparciem 
wzdłuż ściany z oknem, pufo-stolik, lampę podłogową

R.1.9 III strefa zawiera: szafę 

R.1.10
IV strefa zawiera: toaletkę na ścianie południowej, lustro, krzesło, lampki po obu stronach lustra, 
komodę lub co najmniej 4 spośród wymienionych elementów wyposażenia

R.2
Rezultat 2:  3 widoki modelu 3D z kierunków wskazan ych na Rysunku 1 – wydruk planszy 
A.02

R.2.1 wydrukowane na arkuszu o formacie A3
R.2.2 sporządzone według kierunków wskazanych na rzucie sypialni  i kierunków widoków - Rysunek 1
R.2.3 ściana z pasami w miejscu wskazanym na rzucie sypialni  i kierunków widoków - Rysunek 1
R.2.4 na łączeniu ściany z pasami i ściany pomalowanej na kolor szary umieszczona  listwa w kolorze 
R.2.5 na każdym widoku widoczna listwa przyścienna w kolorze białym
R.2.6 poduszki i kołdra w kolorze niebieskim 
R.2.7 na oknie karnisz z niebieską zasłoną
R.3 Rezultat 3: Przedmiar robót

Opisy robót w kryteriach R.3.2 i R.3.7 mogą mieć inne brzmienie lub mogą być tytułem tabeli z 
katalogu nakładów rzeczowych

Umocowanie listew przy ściennych drewnianych
R.3.1 kol. 02 - podstawa obliczeń:  tab. - 1124,   kol. - 07
R.3.2 kol. 03 - opis robót: umocowanie listew przyściennych drewnianych

R.3.3
kol. 03 - zapisane działanie prowadzące do obliczenia ilości robót [m]: np. [2x (5,45 + 4,65)] - 0,90 
= 19,30 (P1)

R.3.4 kol. 04 - jednostka miary: [m]
R.3.5 kol. 05 - ilość robót wynikająca z zapisanego w kol. 03 działania [m]:  19,30 lub P1 

Dwukrotne malowanie ścian farb ą emulsyjn ą 
R.3.6 kol. 02 - podstawa obliczeń:  tab. - 1510,   kol. - 01
R.3.7 kol. 03 - opis robót: dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną 

R.3.8 kol. 03 - zapisane działanie prowadzące do obliczenia ilości robót [m2]: np.: 2x [(5,45 x 2,8) + (4,65 
x 2,8)] - (0,8 x 2,0)  - (1,8 x 1,5) = 2x (15,26 + 13,02) - 1,6 - 2,7 = 56,56 - 4,3 = 52,26 (P2)

R.3.9 kol. 04 - jednostka miary: [m²]

R.3.10 kol. 05 - ilość robót wynikająca z zapisanego w kol. 03 działania [m2]:  52,26 lub P2
R.4 Rezultat 4: Zestawienie kosztów

Uwaga: Kryteria R.4.2 ÷ R.4.6 oraz R.4.7 ÷ R.4.10 należy uznać za spełnione, jeżeli wartości 
kosztorysowe są inne niż podane, ale wynikają z obliczeń z przedmiaru.
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Umocowanie listew przy ściennych drewnianych
R.4.1 kol. 03: umocowania listew przyściennych drewnianych, przedmiar [m]: 19,30 lub P1
R.4.2 kol. 03: robocizna; kol. 04- r-g;  kol. 06 [zł] - 25,00;  kol .07 [zł] - 39,85 
R.4.3 kol. 03: listwy przyścienne z drewna liściastego; kol. 04 - m; kol. 06 [zł] - 12,00; kol .08 [zł] - 
R.4.4 kol. 03: gwoździe budowlane; kol. 04- kg; kol. 06 [zł] - 4,00; kol .08 [zł] - 2,32

R.4.5 kol. 03: wyciąg; kol. 04- m-g; kol. 06 [zł] - 50,00; kol .09 [zł] - 0,40 

R.4.6 kol. 03: środek transportowy; kol. 04- m-g; kol. 06 [zł] - 100,00; kol .09 [zł] - 0,80 
Dwukrotne malowanie ścian farb ą emulsyjn ą 

R.4.7 kol. 03 dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną,  przedmiar [m²]: 52,26 lub P2 

R.4.8 kol. 03: robocizna; kol. 04- r-g; kol. 06 [zł]- 25,00; kol .07 [zł] - 181,60

R.4.9 kol. 03: farba emulsyjna; kol. 04- dm3; kol. 06 [zł]- 15,50; kol .08 [zł]- 234,17

R.4.10 kol. 03: środek transportowy; kol. 04- m-g; kol. 06 [zł]- 100,00; kol .09 [zł]- 1,60 
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