
Nazwa 
kwalifikacji:

Organizowanie i kontrolowanie prac wyko ńczeniowych we wn ętrzach obiektów 
architektonicznych

Oznaczenie 
kwalifikacji: B.AW2

Numer zadania: 01

Kod arkusza: B.AW2-01-01_zo

Lp.
Elementy podlegaj ące ocenie/kryteria oceny

(Dopuszczalne inne sformułowania poprawne merytorycznie)

R.1 Rezultat 1:  Rzut zaprojektowanej posadzki ogrod u zimowego
Wpisane:

R.1.1 wpisane nad wymiarem 600 -  300; 300 
R.1.2 wpisane pod wymiarem 600 - 610 
R.1.3 wpisane po lewej stronie wymiaru 430 - 215; 215 
R.1.4 wpisane po prawej stronie wymiaru 430 - 435  
R.1.5 wpisana nazwa układu płytek posadzki – karo 
R.2 Rezultat 2:  Rzut izometryczny ogrodu zimowego

R.2.1 posadzka i ściany narysowane w rzucie izometrycznym
R.2.2 posadzka i ściany narysowane w skali 1 : 50
R.2.3 ściana z drzwiami narysowana na płaszczyźnie ZOY
R.2.4 ściana oszklona narysowana na płaszczyźnie ZOX
R.2.5 na posadzce zaznaczone płytki jasne i ciemne
R.2.6 układ płytek jasnych i ciemnych zgodny z rzutem posadzki ogrodu zimowego
R.2.7 zwymiarowana długość posadzki [cm] – 600 i szerokość posadzki [cm] – 430
R.2.8 zwymiarowana wysokość ściany [cm] – 320 
R.2.9 zwymiarowana odległość drzwi od oszklenia [cm] – 200 oraz szerokość drzwi [cm] – 200 
R.2.10 zwymiarowana pojedyncza płytka – długość i szerokość płytki [cm] – 60

R.3 Rezultat 3: Zapotrzebowanie na materiały
R.3.1 kol. 05  liczba płytek jasnych [szt.] - 39 
R.3.2 kol. 05  liczba płytek ciemnych [szt.] - 39  
R.3.3 kol. 05  liczba worków kleju do płytek ceramicznych [szt.] - 4
R.3.4 kol. 05  liczba opakowań zaprawy do spoinowania [szt.] - 8
R.3.5 kol. 05  liczba opakowań krzyżyków glazurniczych [szt.] - 1
R.3.6 kol. 05  długość listwy progowej [m] - 1,90 

R.3.7
kol. 03  wpisana z tabeli pomocniczej  do sporządzenia zapotrzebowania na płytki liczba płytek jasnych [szt.] - 
35 
oraz zapisane działania prowadzące do otrzymanego wyniku ilości materiału

R.3.8
kol. 03  wpisana  z tabeli pomocniczej  do sporządzenia zapotrzebowania na płytki liczba płytek ciemnych 
[szt.] - 35 

R.3.9 kol. 03  zapisane działania prowadzące do otrzymanego wyniku ilości kleju i zaprawy
R.3.10 kol. 03  zapisane działania prowadzące do otrzymanego wyniku ilości listwy progowej

R.4 Rezultat 4: Wykaz robót
R.4.1 kol. 02 w poz.1, 2, 3, 4 zapisane 4 główne roboty zgodne ze SST

R.4.2

kol. 03 poz. 1 wpisane co najmniej 2 z wymienionych czynności: 
oczyszczenie podłoża z kurzu i zanieczyszczeń
wypełnienie ubytków i pęknięć zaprawą wyrównującą
sprawdzenie równości podłoża

R.4.3

kol. 03. poz. 2 wpisane co najmniej 4 z wymienionych czynności:
wyznaczenie osi symetrii posadzki względem drzwi lub okien
przesortowanie płytek
przeszlifowanie krawędzi docinanych płytek                                
ułożenie pierwszego rzędu płytek wzdłuż osi symetrii                                                                    
nałożenie kleju na podłoże
licowanie pozostałych płytek z użyciem krzyżyków glazurniczych

R.4.4

kol. 03. poz. 3 wpisane co najmniej 3 z wymienionych czynności:
wypełnienie spoin zaprawą do spoinowania                                                                                  
rozprowadzenie zaprawy pacą gumową
zebranie nadmiaru zaprawy
oczyszczenie płytek z zaprawy
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R.4.5

kol. 03. poz. 4 wpisane co najmniej 3 z wymienionych czynności:
sprawdzenie trwałości przylegania płytek do podłoża
sprawdzenie równości powierzchni posadzki
sprawdzenie ułożenia posadzki w poziomie
sprawdzenie szerokości spoin

R.5 Rezultat 5: Wykaz sprz ętu kontrolno-pomiarowego
R.5.1 młotek drewniany

R.5.2 łata 2-metrowa
R.5.3 poziomnica
R.5.4 przymiar liniowy
R.5.5 młotek drewniany – kontrolowanie trwałości przylegania płytek
R.5.6 łata 2-metrowa – sprawdzenie równości powierzchni posadzki
R.5.7 poziomnica – sprawdzenie ułożenia posadzki w poziomie
R.5.8 przymiar liniowy – sprawdzenie szerokości spoin
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