
Nazwa kwalifikacji: Monta  systemów suchej zabudowy  
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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2013 

CZ  PISEMNA 

B.05-X-13.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 

U
k

ad
 g

ra
fic

zn
y 

©
 C

K
E

 2
01

3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 
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Zadanie 1. 
Na którym rysunku zosta  przedstawiony system obudowy poddasza? 

  A.        B.     C.        D. 

Zadanie 2. 
Na rysunku przedstawiono fragment przekroju cianki dzia owej wykonanej w systemie 

A. pojedynczej konstrukcji z jednowarstwowym poszyciem z p yt 
gipsowo-kartonowych. 

B. pojedynczej konstrukcji z dwuwarstwowym poszyciem z p yt 
gipsowo-kartonowych. 

C. podwójnej konstrukcji z jednowarstwowym poszyciem z p yt 
gipsowo-kartonowych. 

D. podwójnej konstrukcji z dwuwarstwowym poszyciem z p yt 
gipsowo-kartonowych. 

Zadanie 3. 
cz c konstrukcje zwyk ych p yt gipsowo-kartonowych z we n  mineraln  lub szklan  uzyskuje si  

optymalne parametry izolacyjno ci 

A. przeciwwodnej. 
B. przeciwpo arowej. 
C. przeciwwilgociowej. 
D. przeciwd wi kowej. 

Zadanie 4. 
Jak  d ugo  powinien mie  s upek w konstrukcji cianki dzia owej, je eli wysoko  pomieszczenia 
wynosi 2,55 m ? 

A. 2550 mm 
B. 2535 mm 
C. 2525 mm 
D. 2520 mm 
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Zadanie 5. 
Styki poziome dwóch s siednich p yt gipsowo-kartonowych powinny by  przesuni te wzgl dem siebie 
w pionie przynajmniej o 

A. 10 cm 
B. 20 cm 
C. 30 cm 
D. 40 cm 

Zadanie 6. 
Poziom szpachlowania pod o a z p yt gipsowo-kartonowych pod p ytki ceramiczne okre la si  
symbolem 

A. PSG 1 (Q1) 
B. PSG 2 (Q2) 
C. PSG 3 (Q3) 
D. PSG 4 (Q4) 

Zadanie 7. 
Rysunek przedstawia przebieg kontroli odchylenia  

A. kraw dzi od linii prostej. 
B. powierzchni od p aszczyzny. 
C. kraw dzi od kierunku pionowego. 
D. powierzchni od kierunku poziomego.  

Zadanie 8. 
Zgodnie z warunkami technicznymi okre lonymi w Prawie budowlanym pod sufitem podwieszanym nie 
wolno ukrywa  instalacji 

A. gazowych. 
B. elektrycznych. 
C. wentylacyjnych. 
D. klimatyzacyjnych.  

Zadanie 9. 
Profile CD powinny by  montowane do konstrukcji dachu w systemie obudowy poddaszy poprzez 
wieszaki 

A. noniuszowe. 
B. klamrowe. 
C. obrotowe. 
D. kotwowe. 
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Zadanie 10. 
Zu ycie gipsu na 1 m2 powierzchni przy grubo ci warstwy tynku 1 mm wynosi 1,2 kg. Ile kg gipsu 
nale y przygotowa  do wykonania tynku o grubo ci 2 mm na cianie o powierzchni 20 m2? 

A. 12 kg 
B. 24 kg 
C. 36 kg 
D. 48 kg 

Zadanie 11. 
W cenniku firmy podano, e koszt wykonania 1 m2 ciany dzia owej z p yt gipsowo-kartonowych i izolacj  
z we ny mineralnej wynosi 55 z . Jaki b dzie koszt wykonania cianki o d ugo ci 4 m i wysoko ci 2,5 m? 

A. 137,50 z  
B. 220,00 z  
C. 357,50 z  
D. 550,00 z  

Zadanie 12. 
Ile sztuk p yt gipsowo-kartonowych o wymiarach 3000 x 1200/12,5 mm jest potrzebnych do wykonania 
ciany dzia owej z jednowarstwowym poszyciem o d ugo ci 3,4 m i wysoko ci 2,8 m?  

A. 3 szt. 
B. 4 szt. 
C. 5 szt. 
D. 7 szt. 

Zadanie 13. 
Z danych producenta wynika, e na wykonanie obudowy 1 m2 poddasza  trzeba zu y  0,6 m profilu U. 
Jak  powierzchni  mo na zabudowa , maj c do dyspozycji profil o d ugo ci 3 m? 

A. 0,2 m2 
B. 1,8 m2 
C. 2,4 m2  
D. 5,0 m2 

Zadanie 14. 
Jaki kolor okleiny powinny mie  p yty stosowane do budowy przegród o podwy szonej odporno ci 
ogniowej? 

A. Ró owy. 
B. Zielony. 
C. Szary. 
D. Bia y. 
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Zadanie 15. 
P yty gipsowo-kartonowe przeznaczone do uk adania na styk bez szpachlowania maj  kraw d  
oznaczon  symbolem 

A. KS 
B. KP 
C. NS 
D. PRO 

Zadanie 16. 
Profile obwodowe UW przed monta em okleja si  

A. ta m  polietylenow . 
B. paskiem styropianu. 
C. ta m  papierow . 
D. we n  mineraln . 

Zadanie 17. 
Termoizolacyjne w a ciwo ci we ny mineralnej okre la wspó czynnik 

A. oporu dyfuzyjnego. 
B. nasi kliwo ci wodnej. 
C. przewodno ci cieplnej. 
D. rozszerzalno ci liniowej. 

Zadanie 18. 
Po o enie kraw dzi profilu CW na pod odze, przed zamontowaniem, zaznacza si  przy u yciu 

A. poziomnicy. 
B. gwo dzików. 
C. w a wodnego. 
D. sznura traserskiego. 

Zadanie 19. 
Do fazowania kraw dzi p yt gipsowo-kartonowych nale y u y  

A. strug k towy. 
B. pi  otwornic . 
C. pack  metalow . 
D. no yce metalowe. 
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Zadanie 20. 
Która fotografia przedstawia narz dzie u ywane do wyrównania stwardnia ej g adzi gipsowej? 

  A.        B.     C.         D. 

Zadanie 21. 
Rysunek przedstawia system zabudowy 

A. cian dzia owych. 
B. s upów stalowych. 
C. ok adzin ciennych. 
D. suchych jastrychów. 

Zadanie 22. 
Który z wymienionych systemów suchej zabudowy stanowi konstrukcj  samono n ? 

A. Suchy tynk. 
B. cianka dzia owa. 
C. Obudowa belki stalowej. 
D. Ok adzina na profilach mocowanych do cian. 

Zadanie 23. 
O izolacyjno ci akustycznej przegrody z p yt gipsowo-kartonowych decyduje grubo  

A. profili stalowych. 
B. we ny mineralnej. 
C. folii paroizolacyjnej. 
D. p yt gipsowo-kartonowych.  

Zadanie 24. 
Pod cznikami monta u bezpo redniego nale y umie ci  pasek elastycznej pianki, który jest elementem 

A. paroizolacji. 
B. izolacji termicznej. 
C. izolacji akustycznej. 
D. izolacji przeciwwodnej. 
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Zadanie 25. 
W instrukcji p yty H2 podano, e p yta mo e by  stosowana w pomieszczeniu, w którym wilgotno  
wzgl dna powietrza jest wy sza ni  70%, ale nie przekracza 85%, jednak w okresie nie d u szym ni  
10 godzin na dob . P yta ta mo e by  wbudowana w pomieszczeniu, w którym wilgotno  wzgl dna 
powietrza wynosi 65%, ale pomi dzy godzin  

A. 10.00 a 22.00 wynosi 78% 
B. 10.00 a 18.00 wynosi 89% 
C. 10.00 a 22.00 wynosi 87% 
D. 10.00 a 18.00 wynosi 78% 

Zadanie 26. 
Jaki sposób mocowania p yty suchego tynku do ciany no nej nale y dobra  w miejscu zawieszenia 
umywalki? 

A. Z u yciem dodatkowych profili. 
B. Z u yciem dodatkowych czników. 
C. Przy pomocy kleju u o onego punktowo. 
D. Przy pomocy kleju u o onego powierzchniowo. 

Zadanie 27. 
Wykonanie spoinowania ci tych kraw dzi p yt gipsowo-kartonowych zgodnie z technologi , wymaga 
zachowania kolejnych czynno ci:  

A. sfazowanie kraw dzi p yt, zwil enie kraw dzi wod , wype nienie po czenia mas  
szpachlow  z jednoczesnym wklejeniem ta my, na o enie kolejnej warstwy masy 
szpachlowej, przeszlifowanie powierzchni papierem ciernym. 

B. zwil enie kraw dzi wod , sfazowanie kraw dzi p yt, wype nienie po czenia mas  
szpachlow  z jednoczesnym wklejeniem ta my, na o enie kolejnej warstwy masy 
szpachlowej, przeszlifowanie powierzchni papierem ciernym. 

C. sfazowanie kraw dzi p yt, wype nienie po czenia mas  szpachlow  z jednoczesnym 
wklejeniem ta my, zwil enie kraw dzi wod , na o enie kolejnej warstwy masy szpachlowej, 
przeszlifowanie powierzchni papierem ciernym. 

D. sfazowanie kraw dzi p yt, zwil enie kraw dzi wod , wype nienie po czenia mas  
szpachlow  z jednoczesnym wklejeniem ta my, przeszlifowanie powierzchni papierem 
ciernym, na o enie kolejnej warstwy masy szpachlowej. 

Zadanie 28. 
Uchwyt noniuszowy jest elementem zabudowy 

A. sufitów podwieszanych. 
B. suchych jastrychów. 
C. ok adzin ciennych. 
D. cian dzia owych. 
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Zadanie 29. 
Korzystaj c z informacji zawartych w tabeli, okre l warto  zakupu ta my uszczelniaj cej potrzebnej do 
wykonania ciany o powierzchni 30 m2. 

A. 16,36 z  
B. 19,80 z  
C. 55,00 z  
D. 87,36 z   

Zadanie 30. 
Korzystaj c z danych zamieszczonych w tabeli, oblicz 

czn  d ugo  profilu CW potrzebnego do wykonania 
ok adziny o powierzchni 20 m2 

A.   4 m 
B. 22 m 
C. 36 m 
D. 98 m 

Zadanie 31. 
rednie zu ycie g adzi szpachlowej na wykonanie 1 m spoiny wynosi 0,5 kg. Na zaszpachlowanie 4 spoin 

o d ugo ci 2,5 m ka da nale y przygotowa  g ad  w ilo ci 

A. 0,50 kg 
B. 1,25 kg 
C. 2,00 kg 
D. 5,00 kg 

Zadanie 32. 
Firma podaje, e cena brutto za u o enie 1 m2  suchego jastrychu wynosi 55 z . Ile nale y zap aci  za 
wykonanie pod ogi w pomieszczeniu o szeroko ci 3 m i d ugo ci 4 m? 

A. 165 z  
B. 220 z  
C. 385 z  
D. 660 z  

Lp. Materia  Jednostka Zu ycie Cena jednostkowa [z ] 

1 P yta g-k m2 1,00 8,93 

2 Profil CW mb 1,80 4,90 

3 Profil UW mb 0,70 4,16 

4 Ta ma uszczelniaj ca mb 1,10 0,60 

5 Masa szpachlowa kg 0,25 5,19 

Zapotrzebowanie materia owe na 1 m2 ciany  

Lp. Materia  Jednostka Zu ycie 

1 P yta g-k m2 1,00 

2 Profil CW mb 1,80 

3 Profil UW mb 0,70 

4 Ta ma uszczelniaj ca mb 1,10 

5 Masa szpachlowa kg 0,25 

Zapotrzebowanie materia owe na 1 m2 ciany  

Strona 8 z 10

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 33. 
Który materia  nale y zastosowa  pod p yty suchego jastrychu, je li pod o e jest bardzo nierówne? 

A. Sklejk . 
B. Keramzyt. 
C. Tektur  falist . 
D. P yt  pil niow . 

Zadanie 34. 
Lepsz  izolacyjno  termiczn  ciany mo na uzyska  stosuj c ok adzin  z suchego tynku z p yty 

A. lamelowej.  
B. zespolonej.  
C. perforowanej. 
D. ognioochronnej. 

Zadanie 35. 
Który z materia ów nale y dobra  do wykonania wzmocnienia naro y cian z p yt kartonowo-gipsowych? 

A. Ta m  flizelinow . 
B. Ta m  uszczelniaj c . 
C. Siatk  z w ókna szklanego. 
D. Ta m  z wk adk  metalow . 

Zadanie 36. 
Do czenia ze sob  poziomych i pionowych profili metalowych w systemie suchej zabudowy nale y 
zastosowa   

A. m otek. 
B. wkr tark . 
C. zaciskark . 
D. zgrzewark . 

Zadanie 37. 
Do pionowego ustawienia p yt suchego tynku nale y zastosowa  m otek  

A. stalowy. 
B. gumowy. 
C. drewniany. 
D. plastikowy. 

Zadanie 38. 
Które narz dzie nale y dobra  do wykonania po czenia p yt gipsowo-kartonowych z profilami metalowymi?  

A. M otek. 
B. Wkr tark . 
C. Lutownic .  
D. Zaciskark . 
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Zadanie 39. 
Marki (repery) stosuje si  przy ustawianiu p yt suchego tynku  

A. w p aszczy nie pionowej, w odpowiedniej odleg o ci od ciany. 
B. przy cianie w odpowiedniej odleg o ci od pod ogi. 
C. na pod odze przy nak adaniu placków kleju. 
D. w po o eniu tymczasowym przy profilach. 

Zadanie 40. 
Który rysunek przedstawia prawid owy uk ad p yt suchego jastrychu? 

    A.          B.      C.         D. 
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