
 
 

   
 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej 

Oznaczenie kwalifikacji: BD.33 

Wersja arkusza: SG 

Czas trwania egzaminu: 60 minut 

   BD.33-SG-22.01 

 

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2022 

CZĘŚĆ PISEMNA 
 
 

Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 17 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

 wpisz oznaczenie kwalifikacji, 

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, 

 wpisz swój numer PESEL*, 

 wpisz swoją datę urodzenia, 

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt. 
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ 

atramentem. 
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący 

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś odpowiedź 

„A”: 

 
 

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz 
ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI                       
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 
 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 

Układ graficzny 
© CKE 2020 

Arkusz zawiera informacje 

prawnie chronione do momentu 

rozpoczęcia egzaminu 

 
 

 
 

PODSTAWA PROGRAMOWA 

2017 
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Zadanie 1. 

Jak nazywa się przedstawiona na ilustracji konstrukcja okna umieszczona w połaci dachu? 

A. Świetlik. 

B. Lukarna. 

C. Wole oko. 

D. Portfenetr. 

 
 
 
 
 
 

Zadanie 2. 

Na ilustracji przedstawiono okna złożone z pojedynczego skrzydła otwieranego do wewnątrz pomieszczeń 

piwnicznych, zamocowanego w pojedynczej ramie. Który typ konstrukcji zastosowano w tych oknach? 

A. Krosnowy. 

B. Zespolony. 

C. Skrzynkowy. 

D. Jednoramowy. 
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Zadanie 3. 
Izolacje i uszczelnienia stosowane do montażu okien 

Miejsce zastosowania Materiał 

Warstwa zewnętrzna 
(uszczelnienie) 

1. impregnowana taśma rozprężna paroprzepuszczalna 
2. folia paroprzepuszczalna 
3. folia elastyczna paroprzepuszczalna 
4. taśma paroprzepuszczalna 
5. taśma uniwersalna paroszczelna/paroprzepuszczalna 
6. kit trwale elastyczny  

Warstwa środkowa 
(izolacja termiczna) 

1. pianka poliuretanowa jednoskładnikowa 
2. pianka poliuretanowa dwuskładnikowa 
3. wełna mineralna 
4. korek 

Warstwa wewnętrzna 
(uszczelnienie) 

1. impregnowana taśma rozprężna paroszczelna 
2. folia paroszczelna 
3. folia elastyczna paroszczelna 
4. taśma paroszczelna 
5. taśma uniwersalna paroszczelna/paroprzepuszczalna 
6. kit trwale elastyczny 

Na podstawie informacji zawartej w tabeli określ, w której warstwie izolacji okna stosowana jest pianka 

montażowa. 

A. Tylko w warstwie środkowej. 

B. Tylko w warstwie zewnętrznej. 

C. W warstwie środkowej i wewnętrznej. 

D. W warstwie zewnętrznej i wewnętrznej. 

Zadanie 4. 

Którym symbolem w dokumentacji projektowej opisuje się okno, którego zawiasy są umieszczone po prawej 

stronie ramy, a klamka po lewej stronie? 

A. L 

B. R 

C. OL 

D. OP 

Zadanie 5. 

Rysunek z dokumentacji technicznej przedstawia różne możliwe położenia klamki okna rozwierno-

uchylnego. Która z liter oznacza, że okno jest w pozycji mikrowentylacji? 

A. A 

B. B 

C. C 

D. D 
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Zadanie 6. 

Do zamontowania ościeżnicy drzwi balkonowych w ościeżu należy zastosować dyble metalowe, jeżeli ściana 

otworu wykonana jest 

A. z cegły kratówki. 

B. z cegły dziurawki. 

C. z betonu zwykłego. 

D. z pustaków szczelinowych. 

Zadanie 7. 

Na rysunku przedstawiono mocowanie pośrednie ościeżnicy okna przy użyciu 

A. dybla. 

B. kotwy. 

C. konsoli. 

D. kątownika. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 8. 

Na której ilustracji przedstawiono element umożliwiający ograniczenie rozwarcia okna? 

A. Na ilustracji 1. 

B. Na ilustracji 2. 

C. Na ilustracji 3. 

D. Na ilustracji 4. 

  

  

Ilustracja 1. Ilustracja 2. 

  

Ilustracja 3. Ilustracja 4. 
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Zadanie 9. 

W ścianie jednowarstwowej drzwi balkonowe należy montować 

A. w licu muru. 

B. przed licem muru. 

C. w połowie grubości ściany. 

D. w strefie izolacji termicznej. 

Zadanie 10. 

Montaż okna należy rozpocząć od 

A. rozmieszczenia klocków podporowych. 

B. założenia skrzydła okiennego na ramę. 

C. zamocowania ramy w otworze okiennym. 

D. uszczelnienia dystansu wokół ramy okiennej. 

Zadanie 11. 

Okno należy usytuować w otworze okiennym w taki sposób, by zminimalizować występowanie 

A. nawiewników ciśnieniowych 

B. łączników mechanicznych. 

C. szczelin wentylacyjnych. 

D. mostków termicznych. 

Zadanie 12. 

Okucie przedstawione na rysunku wykorzystuje się do okien 

A. uchylnych. 

B. rozwiernych. 

C. rozwierno-uchylnych. 

D. uchylno-przesuwnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 13. 

Ile zapłaci klient za zakup czterech trójskrzydłowych okien o wymiarach 2065 x 1435 mm, w wybranym przez 

siebie kolorze, jeżeli cena jednego okna o podanych wymiarach w kolorze białym wynosi 890,00 zł, a do ceny 

każdego okna należy dodać dopłatę w wysokości 40% ceny okna za wybrany kolor? 

A. 1 246,00 zł 

B. 2 492,00 zł 

C. 3 738,00 zł 

D. 4 984,00 zł 
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Zadanie 14.  

Jak nazywa się okno przedstawione na ilustracji, składające się z okna dachowego i fasadowego? 

A. Uchylne. 

B. Obrotowe. 

C. Kolankowe. 

D. Wysokoosiowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 15. 

O stopniu energooszczędności okien dachowych decyduje wartość współczynnika 

A. oporu cieplnego. 

B. przenikania ciepła. 

C. przewodzenia energii. 

D. izolacyjności akustycznej. 

Zadanie 16. 

Jak nazywa się element, którego montaż przedstawiono na ilustracji, zapewniający szczelność połączenia 

okna dachowego z pokryciem? 

A. Pas obwodowy. 

B. Kołnierz uszczelniający. 

C. Warkocz z wełny owczej. 

D. Kołnierz paroprzepuszczalny. 

 
 
 
 
 
 

Zadanie 17. 

Które elementy montażowe służą do przytwierdzenia ościeżnicy okna dachowego do krokwi? 

A. Kątowniki krokwiowe. 

B. Pierścienie kolczaste. 

C. Ceowniki montażowe. 

D. Kątowniki montażowe. 
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Zadanie 18. 

Którą operację, podczas montażu okna dachowego, wykonują monterzy przedstawieni na ilustracjach? 

A. Przykręcanie łat. 

B. Docieplanie okna. 

C. Wklejanie taśmy rozprężnej. 

D. Przykręcanie profili kryjących. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 19. 

Który rodzaj konstrukcji drzwi wewnętrznych przedstawiono na ilustracji? 

A. Płytowe. 

B. Deskowe. 

C. Listwowe. 

D. Płycinowe. 
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Zadanie 20. 

Na którym schemacie przedstawiono drzwi lewe otwierane do wewnątrz? 

A. Na schemacie 1. 

B. Na schemacie 2. 

C. Na schemacie 3. 

D. Na schemacie 4. 

Zadanie 21. 

Na ilustracji przedstawiono 

A. rygiel. 

B. podporę. 

C. rozpórkę. 

D. przedłużkę. 

 

 
 

 

 

 
 
 
  

  

Schemat 1. Schemat 2. 

  

Schemat 3. Schemat 4. 
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Zadanie 22. 

Który element należy zamontować w drzwiach dwuskrzydłowych, by zablokować skrzydło bierne? 

A. Odbój. 

B. Samozamykacz. 

C. Zasuwę czołową. 

D. Ogranicznik otwarcia. 

Zadanie 23. 

Element przedstawiony na ilustracji umożliwia montaż drzwi zewnętrznych  

A. w warstwie izolacji termicznej w ścianie dwuwarstwowej. 

B. w połowie grubości ściany jednowarstwowej. 

C. w warstwie osłonowej ściany trójwarstwowej. 

D. w warstwie konstrukcyjnej ściany szczelinowej. 

 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 24. 

Na którym rysunku przedstawiono schemat funkcjonowania bramy garażowej rolowanej? 

A. Na rysunku 1. 

B. Na rysunku 2. 

C. Na rysunku 3. 

D. Na rysunku 4. 

  

  

Rysunek 1. Rysunek 2. 

  

Rysunek 3. Rysunek 4. 
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Zadanie 25. 

Na rysunku przedstawiono kierunek ruchu skrzydła bramy garażowej i jej położenie po otwarciu. Schemat 

ten jest charakterystyczny dla bramy 

A. uchylnej. 

B. rolowanej. 

C. rozwieranej. 

D. segmentowej. 

 
 
 
 
 

Zadanie 26. 

Którą cyfrą oznaczono wał nawojowy na schemacie bramy rolowanej? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 27. 

Na rysunku przedstawiono szkielet nośny bramy garażowej. Którą cyfrą oznaczono prowadnicę poziomą? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 
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Zadanie 28. 

Panele w bramie garażowej segmentowej należy połączyć ze sobą 

A. czopami. 

B. zawiasami. 

C. zastrzałami. 

D. zatrzaskami. 

Zadanie 29. 

Podczas instalowania bramy garażowej segmentowej jako ostatnią czynność wykonuje się montaż 

A. zbieraka bramy. 

B. głowicy napędu. 

C. prowadnic poziomych. 

D. sprężyn wspomagających. 

Zadanie 30. 

Na podstawie informacji zawartych w tabeli oblicz całkowity koszt zakupu i montażu bramy segmentowej 

z napędem. 

A. 2 772,00 zł 

B. 3 239,00 zł 

C. 4 112,00 zł 

D. 4 466,00 zł 

 
 
 
  

Materiał i usługa 
Cennik materiałów  

i usług [zł] 

Brama garażowa  1 899,00 

Napęd do bramy 873,00 

Montaż bramy 1 340,00 

Montaż napędu do bramy 354,00 
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Zadanie 31. 

Na którym rysunku przedstawiono verticale? 

A. Na rysunku 1. 

B. Na rysunku 2. 

C. Na rysunku 3. 

D. Na rysunku 4. 

  

  

Rysunek 1. Rysunek 2. 

  
Rysunek 3. Rysunek 4. 
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Zadanie 32. 

Na której ilustracji przedstawiono rolety dachowe? 

A. Na ilustracji 1. 

B. Na ilustracji 2. 

C. Na ilustracji 3. 

D. Na ilustracji 4. 

Zadanie 33. 

Które z wymienionych akcesoriów montowanych na oknach najskuteczniej chronią pomieszczenia przed 

nadmiernym nagrzewaniem promieniami słonecznymi? 

A. Żaluzje pionowe. 

B. Żaluzje poziome. 

C. Markizy okienne. 

D. Maty okienne. 

  

  
Ilustracja 1. Ilustracja 2. 

 
 

Ilustracja 3. Ilustracja 4. 
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Zadanie 34. 

Którą cyfrą oznaczono zaślepkę maskownicy, na przedstawionym fragmencie sposobu montażu rolety do 

ramy okna dachowego? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 35.  

Na którym rysunku przedstawiono roletę zamontowaną we wnęce okiennej? 

A. Na rysunku 1. 

B. Na rysunku 2. 

C. Na rysunku 3. 

D. Na rysunku 4. 

  

  
Rysunek 1. Rysunek 2. 

  
Rysunek 3. Rysunek 4. 
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Zadanie 36. 

Na której z ilustracji przedstawiono schody dwubiegowe? 

A. Na ilustracji 1. 

B. Na ilustracji 2. 

C. Na ilustracji 3. 

D. Na ilustracji 4. 

  

  
Ilustracja 1.  Ilustracja 2. 

 

 

 

Ilustracja 3. Ilustracja 4. 
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Zadanie 37. 

Którą cyfrą oznaczono podstopień na schemacie schodów? 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 38. 
Graniczne wymiary schodów stałych w budynkach (fragment) 

Przeznaczenie budynku 
Minimalna szerokość 

użytkowa [m] 
Maksymalna 

wysokość 
stopni [m] biegu spocznika 

Budynki mieszkalne jednorodzinne i w 
zabudowie zagrodowej oraz mieszkania 
dwupoziomowe 

0,8 0,8 0,19 

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki 
zamieszkania zbiorowego oraz budynki 
użyteczności publicznej (z wyłączeniem 
budynków zakładów opieki zdrowotnej), a 
także budynki produkcyjne, magazynowo-
składowe oraz usługowe, w których zatrudnia 
się ponad 10 osób 

1,2 1,5 0,175 

Przedszkola i żłobki 1,2 1,3 0,15 

Budynki opieki zdrowotnej 1,4 1,5 0,15 

Na podstawie informacji zawartych w tabeli, określ minimalną szerokość użytkową spocznika w budynkach 

magazynowo-składowych. 

A. 0,80 m 

B. 1,20 m 

C. 1,30 m 

D. 1,50 m 

Zadanie 39. 

Który rodzaj schodów montuje się z gotowych elementów wokół słupa umiejscowionego pośrodku otworu 

stropowego? 

A. Spiralne. 

B. Zabiegowe. 

C. Wachlarzowe. 

D. Wspornikowe.  
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Zadanie 40. 

Górny element schodów modułowych, przedstawionych na ilustracji, należy przymocować do stropu 

żelbetowego, używając 

A. konsoli górnych. 

B. kotew montażowych. 

C. kołków gwintowanych. 

D. kołków szybkiego montażu. 
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