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

Oznaczenie 
kwalifikacji: B.AW1

Numer zadania: 01

Kod arkusza: B.AW1-01-01_SG_zo
Wersja arkusza: zo

Lp. Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

R.1 Rezultat 1:  Projekt aran żacji pokoju hotelowego − wydruk A.01
R.1.1 rzut pokoju hotelowego wydrukowany na arkuszu o formacie A3 
R.1.2 na rzucie zapisana wielkość skali - 1 : 25
R.1.3 rysunek rzutu pokoju hotelowego zawiera legendę 

R.1.4

rzut zawiera 4 wydzielone strefy opisane cyframi rzymskimi położone na następujacych ścianach                                                                                                                                                              

strefa I – garderobiana – na ścianie północnej przedpokoju

strefa II – sypialnia – na ścianie północnej pokoju hotelowego

strefa III – wypoczynkowa – na ścianie południowej pokoju hotelowego we wnęce 

strefa IV – aktywności –  na ścianie południowej pokoju hotelowego

R.1.5 wydzielone na rzucie 4 strefy są obwiedzione są linią kreskową i opisane cyframi rzymskimi

R.1.6
strefa garderobiana zawiera: wieszak z bagażnikiem hotelowym (obok drzwi wejściowych), obok 

wieszaka szafę na ubrania
R.1.7 strefa sypialniana zawiera: 2 łóżka, 2 stoliki nocne, 2 kinkiety

R.1.8 strefa wypoczynkowa zawiera: 2 fotele, stolik kawowy, lampę podłogową

R.1.9
strefa aktywności zawiera: zabudowę meblową z szafką i z biurkiem hotelowym, krzesło, telewizor, 

lampkę stołową, lustro

R.1.10 nad obudową grzejnika widoczne rzuty zasłon i firan w postaci linii falistych

R.2 Rezultat 2: 2 widoki zaaran żowanego pokoju hotelowego  − wydruk A.02
R.2.1 2 widoki zaaranżowanego pokoju wydrukowane na arkuszu o formacie A3
R.2.2 widok 1 – przedstawia całą ścianę północną tj. ze strefą I garderobianą i strefę II sypialnianą

R.2.3
na widoku 1 wezgłowia łóżek wymodelowane zgodne z rysunkiem 2 tj. fotoplansza 1 znajduje się 

po lewej stronie, a fotoplansza 2 po prawej stronie ściany północnej
R.2.4 na widoku 1 ściana w strefie garderobianej jest w kolorze białym
R.2.5 na widoku 1 ściana w strefie sypialnianej jest w kolorze jasnobrązowym
R.2.6 na widoku 1 kinkiety są zamontowane nad stolikami nocnymi
R.2.7 na widoku 1 stoliki nocne sa ustawione po lewej stronie każdego łóżka
R.2.8 widok 2 przedstawia strefę III wypoczynkową oraz strefę IV aktywności
R.2.9 na widoku 2 pokazana podłoga z wykładziny 

R.2.10 na widoku 2 obudowa grzejnika posiada blat o teksturze okładziny ściennej

R.3
Rezultat 3: Kalkulacja kosztów uło żenia wykładziny podłogowej dywanopodobnej rulonowej  
klejonej do podkładu

R.3.1 kol. 01  KNR 2-02, Tablica 1124, kol. 01

R.3.2 kol. 02 Posadzki z tworzyw sztucznych, wykładzin tekstylnych dywanopodobnych

R.3.3 kol. 02 przedmiar - 21,70 m²  

R.3.4  - R -  kol. 06 - 149,66

R.3.5  - M - kol. 02: wykładzina podłogowa dywanopodobna lub wykładzina;  kol. 07 - 2533,65

R.3.6  - M - kol. 02: klej winylowy;  kol. 07 - 414,90

R.3.7  - S - kol. 02: wyciąg;  kol. 08 - 3,90

R.3.8  - S - kol. 02: środek transportowy;  kol. 08 - 5,40

R.3.9 RAZEM wartości w kolumnach: kol. 06 - R- 149,66;   kol. 07 - M - 2 948,55;  kol. 08 - S - 9,30

R.3.10 RAZEM KOSZTY BEZPOŚREDNIE: R + M + S    3 107,51 
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