Nazwa
kwalifikacji:
Oznaczenie
kwalifikacji:
Numer
zadania:

Wykonywanie i realizacja projektu aranżacji wnętrz dla obiektów architektonicznych
B.AW1
01

Kod arkusza: B.AW1-01-01_01_zo
Wersja
arkusza:
Lp.
R.1
R.1.1
R.1.2
R.1.3

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

R.1.4

R.1.5
R.1.6
R.1.7
R.1.8
R.1.9
R.1.10
R.2
R.2.1
R.2.2
R.2.3
R.2.4
R.2.5
R.2.6
R.2.7
R.2.8
R.2.9
R.2.10
R.3
R.3.1
R.3.2
R.3.3
R.3.4
R.3.5
R.3.6
R.3.7
R.3.8
R.3.9
R.3.10

zo
Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
Rezultat 1: projekt aranżacji pokoju dziennego – wydruk planszy A.01
projekt aranżacji pokoju dziennego wydrukowany na arkuszu o formacie A3
projekt aranżacji pokoju dziennego wydrukowany w skali 1:25, dopuszcza się odstępstwo na wydruku od
skali ± 10 mm
projekt aranżacji pokoju dziennego zawiera legendę
projekt aranżacji zawiera 3 wydzielone strefy:
I – wypoczynkową (w części południowo-wschodniej pokoju)
II – przechowywania (na ścianie z drzwiami przesuwnymi; po lewej stronie drzwi przesuwnych);
III –jadalnianą (w części południowo – zachodniej pokoju);
strefa wypoczynkowa zawiera: sofę, stolik kawowy, szafkę pod telewizor, dywan, telewizor;
(przynajmniej 3 z wymienionych elementów)
strefa przechowywania zawiera: kredens na naczynia, zegar ścienny
(przynajmniej 1 z wymienionych elementów)
strefa jadalniana zawiera: stół i krzesła
kinkiety są umieszczone na ekranach dekoracyjnych
strefa jadalniana zawiera lampę sufitową
w strefie wypoczynkowej lampa sufitowa jest zawieszona nad stolikiem kawowym
Rezultat 2: 2 widoki zaaranżowanego pokoju dziennego – wydruk planszy A.02
2 widoki zaaranżowanego pokoju dziennego są wydrukowane na arkuszu o formacie A3
elementy wyposażenia na widokach są umieszczone zgodnie z projektem aranżacji pokoju dziennego na
rzucie
widok 1 – przedstawia – ścianę wschodnią z tapetą i ścianę południową z ekranami
na widoku 1 ściana południowa zawiera przynajmniej 2 ekrany dekoracyjne wypełnione tapetą z ramą z
listew
na widoku 1 ściana wschodnia pokryta tapetą
na widoku 1 pokazano elementy oświetleniowe:
lampę wiszącą w strefie wypoczynkowej, lampę wiszącą w strefie jadalnianej z 4 żarówkami, kinkiety na
ekranach dekoracyjnych
widok 2 – przedstawia – ścianę zachodnią z oknem i ścianę północną z drzwiami przesuwanymi
na widoku 2 pokazana podłoga - parkiet z deszczułek ułożonych w jodełkę
na widoku 2 ściana z drzwiami w kolorze zielonym
na widoku 2 została umieszczona firana z zasłonami
Rezultat 3: kalkulacja kosztów tapetowania ściany wschodniej i ekranów dekoracyjnych
zdający zapisał:
w kol. 01 - Podstawa nakładu KNR-W 2-02, tab. 0520-01
w kol. 02 - Opis robót i obliczenia poz. 1
Tapetowanie ścian Przedmiar: 11,90 m²
w kol. 02 - Opis robót i obliczenia poz. 2: - R - kol. 03 - r-g; kol. 05 - 20,50 ; kol. 06 - 75,38
w kol. 02 - Opis robót i obliczenia poz. 3: - M tapeta kol. 03 - m²; kol. 05 - 150,00; kol. 07 - 2 052,
klej do tapet
kol. 03 - kg; kol. 05 - 13,90; kol. 07 - 6,95
w kol. 02 - Opis robót i obliczenia poz. 4:
-Sśrodek transportowy kol. 03 - m-g; kol. 05 - 100,00; kol. 08 - 0,40
w kol. 06 - Razem [r-g]: 75,38
2
w kol. 07 - Razem [m ]: 2059,70
w kol. 08 - Razem [m-g]: 0,40
Koszty bezpośrednie razem [zł]: 2 135,48 ± 10,00 zł
obliczone wartości w kol. 06, 07 i 08 zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku

