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Wstęp Jak korzystać z poradnika?

WSTĘP

Monter systemów suchej zabudowy wnętrz jest wykwalifi kowanym pracow-
nikiem świadczącym usługi budowlane, specjalizującym się w montażu systemów 
suchej zabudowy wnętrz. Sucha zabudowa to nowoczesne, lekkie konstrukcje 
budowlane wykorzystywane przede wszystkim do wykańczania wnętrz z zasto-
sowaniem płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowo-włókowych i cementowych 
Są one montowane bezpośrednio lub z zastosowaniem konstrukcji z cienkościen-
nych profi li stalowych. 

Podstawowe zadania zawodowe montera suchej zabudowy obejmują wyko-
nywanie: ścian działowych i okładzin ściennych, sufi tów podwieszanych i okła-
dzin sufi towych, zabudów poddaszy i obudów dachów, zabudów szybów instala-
cyjnych i szybów windowych, suchych podkładów podłogowych (jastrychów), 
elementów aranżacji wnętrz, remontów, konserwacji i naprawy elementów suchej 
zabudowy. Ponadto monter suchej zabudowy zabezpiecza na placu budowy mate-
riały przeznaczone do montażu, kontroluje poprawność wykonanych prac, współ-
działa z wykonawcami robót towarzyszących, realizuje zadania w zespole oraz 
współpracuje z kierownictwem i nadzorem budowy.

Wykonywanie zawodu montera suchej zabudowy wymaga dobrej sprawno-
ści fi zycznej i manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości 
oraz zmysłu równowagi. Pracownik w tym zawodzie powinien także posiadać 
umiejętność pracy w zespole zadaniowym, samodzielność w wykonywaniu po-
wierzonych zadań, cierpliwość, systematyczność, odporność na zmienne warunki 
środowiska pracy. Niektóre z systemów suchej zabudowy spełniają funkcje za-
bezpieczeń przeciwpożarowych, dlatego praca montera wymaga odpowiedzial-
ności oraz dokładności wykonania.

Praca montera suchej zabudowy wykonywana jest w pomieszczeniach za-
mkniętych, w różnych warunkach lokalowych, z reguły w pozycji stojącej, często 
ręcznie z wykorzystaniem elektronarzędzi. 

Systemy suchej zabudowy znajdują współcześnie szerokie zastosowanie 
w obiektach budowlanych: użyteczności publicznej (hotelach, centrach han-
dlowych, biurach, obiektach sportowych) oraz budownictwie mieszkaniowym 
(indywidualnym i zbiorowym). Monter suchej zabudowy znajduje zatrudnienie 
w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane, wykończeniowe oraz re-
montowe. Może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie 
usług montażu systemów suchej zabudowy wnętrz. 

Aby podjąć pracę w zawodzie monter systemów suchej zabudowy wskazane 
jest posiadanie, potwierdzonej przez uprawnioną do tego komisję egzaminacyjną, 
kwalifi kacji B.5. montaż systemów suchej zabudowy, zawodu monter zabudowy 
i robót wykończeniowych w budownictwie 712905, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfi kacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego 
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712905.Z1 Montaż ścian działowych

1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Państwu część Poradnika dla nauczyciela „Technologia sy-
stemów suchej zabudowy wnętrz” dotyczącą montażu ścian działowych, który 
będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w za-
wodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:
− wymagania wstępne,
− wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje podczas zajęć,
− przykładowe scenariusze zajęć,
− propozycje ćwiczeń, które mają na celu ukształtowanie u uczniów 

umiejętności praktycznych,
− wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki.
Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metoda-

mi ze szczególnym uwzględnieniem:
− pokazu z objaśnieniem,
− tekstu przewodniego,
− metody projektów,
− ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od 

samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej.
W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, 

nauczyciel może posłużyć się zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadań te-
stowych, zawierającym różnego rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano również:
− plan testu w formie tabelarycznej,
− punktacje zadań i uczenia się,
− propozycje norm wymagań,
− instrukcję dla nauczyciela,
− instrukcję dla ucznia,
− kartę odpowiedzi,
− zestaw zadań testowych.
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Montaż systemów suchej zabudowy

2. WYMAGANIA WSTĘPNE

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Montaż ścian 
działowych” uczeń powinien umieć:
− stosować terminologię budowlaną,
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane,
− posługiwać się dokumentacją budowlaną,
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-

mi bhp,
− transportować materiały budowlane,
− korzystać z różnych źródeł informacji,
− rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy,
− przygotowywać zaprawy gipsowe,
− dobierać narzędzia i sprzęt do robót montażowych,
− wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
− przestrzegać zasad montażu, użytkowania i demontażu rusztowań w robo-

tach budowlanych.
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712905.Z1 Montaż ścian działowych

3. CELE KSZTAŁCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć:
− przygotować stanowisko do montażu ścian działowych,
− zgromadzić i przygotować materiały do montażu ścian działowych,
− dobrać narzędzia i sprzęt do montażu ścian działowych,
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montażu 

ścian,
− wykonać montaż ścian działowych zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfi kacją techniczną wykonania robót,
− transportować materiały do montażu ścian,
− wytyczyć położenie ścian działowych,
− przygotować i przyciąć płyty do montażu ścian płaskich,
− przygotować i przyciąć płyty do montażu ścian łukowych,
− dobrać i zamontować profi le do montażu ścian działowych,
− zamontować płyty do profi li,
− dobrać odpowiedni rodzaj izolacji ścian działowych,
− ułożyć izolację między płytami,
− zamontować ościeżnice drzwiowe,
− zamontować ściany do wyposażenia sanitarnego,
− zamontować półki, ściany i obrazy do płyt,
− dobrać sposób naprawy uszkodzonych ścian działowych,
− naprawić uszkodzone elementy suchej zabudowy,
− wykonać prace wykończeniowe jak szpachlowanie, obróbka naroży ze-

wnętrznych, czyszczenie płyt,
− sporządzić zapotrzebowanie na materiały do wykonania montażu ścian,
− ocenić jakość montażu ścian działowych i robót wykończeniowych,
− wykonać kalkulację kosztów materiałów i montażu ścian działowych.
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Montaż systemów suchej zabudowy

4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusz zajęć 1

Osoba prowadząca  .................................................................................................
 Modułowy program nauczania: monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 712905
 Moduł: Technologia zabudowy ścian, sufi tów i dachów 

712905.Z1.
 Jednostka modułowa: Montaż ścian działowych 712905.Z1.01

Temat: Zasady doboru systemów ścian działowych.
Cel ogólny: Poznanie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych ścian działowych 

z płyt gipsowo-kartonowych.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi :
− określić rodzaje ścian działowych stosowanych w systemach suchej zabudo-

wy wnętrz,
− wyjaśnić sposób dobierania odpowiedniego systemu ścian działowych z płyt 

gipsowo-kartonowych,
− określić konstrukcje poszczególnych rodzajów ścian działowych.

Metody nauczania – uczenia się: 
− ćwiczenia praktyczne,
− metoda przewodniego tekstu.

Formy organizacyjne pracy uczniów:
− indywidualna,
− grupowa.

Czas: 180 min.

Środki dydaktyczne:
– zestawy ćwiczeń opracowane przez nauczyciela dla każdego zespołu ucz-

niów,
– instrukcja pracy metodą przewodniego tekstu,
– arkusz z zadaniem,
– pytania prowadzące,
– blok rysunkowy formatu A 4,
– przybory kreślarskie.
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712905.Z1 Montaż ścian działowych

Przebieg zajęć:
FAZA WSTĘPNA

Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomie-
nie uczniów z pracą metodą przewodniego tekstu.

FAZA WŁAŚCIWA
ZDOBYWANIE INFORMACJI
1. Jakie rodzaje ścian działowych stosuje się systemach suchej zabudowy?
2. Jakie są rodzaje konstrukcji ścian z płyt gipsowo- kartonowych?
3. Jakie są konstrukcje poszczególnych rodzajów ścian działowych?

PLANOWANIE
1. Ustal, w jakim czasie należy wykonać ćwiczenie.
2. Ustal, gdzie możesz znaleźć informacje dotyczące technologii systemów 

ścian działowych.

USTALANIE
1. Nauczyciel ustala z uczniami kolejność czynności.
2. Uczniowie otrzymują materiały niezbędne do wykonania zadania.
3. Nauczyciel ustala kryteria oceny wykonanej pracy.

WYKONANIE
1. Wypisz materiały stosowane do wykonania ścian działowych.
2. Wypisz rodzaje ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych i wypisz kie-

dy się je stosuje.
3. Wypisz elementy, z których wykonuje się konstrukcje ścian działowych.
4. Narysuj przekroje konstrukcji poszczególnych rodzajów ścian działowych.

SPRAWDZANIE
1. Czy poprawnie zostały określone rodzaje ścian działowych?
2. Czy prawidłowo zostały określone konstrukcje poszczególnych rodzajów 

ścian działowych?

FAZA KOŃCOWA
Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły im 

najwięcej trudności. Nauczyciel podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje jakie nowe, 
ważne umiejętności zostały wykształcone, jakie wystąpiły nieprawidłowości.

Praca domowa
Odszukać w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające różne 

zastosowania ścian działowych w z płyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materia-
ły przynieść i przedstawić na zajęciach.
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Montaż systemów suchej zabudowy

Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach:
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, 

trudności podczas realizowania zadania i zdobytych umiejętności, materia-
łów dydaktycznych,

− analiza aktywności uczniów podczas zajęć.
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712905.Z1 Montaż ścian działowych

Scenariusz zajęć 2

Osoba prowadząca  .................................................................................................
 Modułowy program nauczania: monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 712905
 Moduł: Technologia zabudowy ścian, sufi tów i dachów 

712905.Z1.
 Jednostka modułowa: Montaż ścian działowych 712905.Z1.01

Temat: Montaż ściany działowej z płyt gipsowo-kartonowych o podwójnym po-
szyciu.

Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności montażu ścian działowych z płyt gipso-
wo-kartonowych.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi :
− dobrać materiały i sprzęt do montażu ściany działowej,
− zorganizować stanowisko do wykonywania montażu zgodnie z zasadami 

bhp,
− wykonać montaż ściany działowej,
− ocenić wykonaną przez siebie pracę.

Metody nauczania – uczenia się: 
− ćwiczenia produkcyjne.

Formy organizacyjne pracy uczniów:
− grupowa.

Czas: 220 min.

Środki dydaktyczne:
– model konstrukcji ścianki działowej,
– dokumentacja techniczna,
– płyty izolacyjne z wełny mineralnej,
– taśmy izolacyjne,
– podstawowy sprzęt mierniczy,
– wkrętarka,
– wiertarka,
– instrukcje bhp,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla nauczyciela.
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Montaż systemów suchej zabudowy

Przebieg zajęć: 
Faza 1 Wstępna
1. Czynności organizacyjno-przygotowawcze.
2. Instruktaż wstępny, bhp.

Faza 2 Właściwa
1. Rozdanie zadań szkoleniowo-produkcyjnych,
2. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ćwiczenia.
3. Realizacja zadania:

Uczniowie w czteroosobowych grupach:
− zapoznają się z dokumentację techniczną montażu,
− pobierają z przygotowanego podręcznego magazynu narzędzia do wy-

konania ćwiczenia,
− wyznaczają położenie ściany działowej,
− przytwierdzają profi le do elementów konstrukcyjnych,
− przygotowują płyty do montażu,
− montują płyty gipsowo-kartonowe,
− przestrzenie międzywarstwowe wypełniają materiałem izolacyjnym,
− wykonują roboty wykończeniowe, 
− nauczyciel nadzoruje pracę uczniów.

4. Instruktaż bieżący

Faza 3 Końcowa
1. Odbiór i ocena prac szkoleniowo-produkcyjnych,
2. Instruktaż końcowy.
3. Po wykonaniu montażu uczniowie dokonują analizy wykonanego ćwiczenia.

Zakończenie zajęć
1) Każdy z uczniów wskazuje swoje mocne i słabe strony.
2) Nauczyciel analizuje prace uczniów i stwierdza, czy praca przebiegała pra-

widłowo.
3) Uczniowie prezentują swoją pracę według kolejności wykonanych prac.
4) Grupa wspólnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.

Praca domowa
Odszukać w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające róż-

ne rodzaje ścian działowych w z płyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiały 
przynieść i przedstawić na zajęciach.

Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach:
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć 

i zdobytych umiejętności.
− analiza aktywności uczniów podczas zajęć.
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5. ĆWICZENIA

5.1. Systemy ścian działowych i zasady ich doboru

5.1.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1

Opisz elementy ściany działowej przedstawionej przez nauczyciela.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i sposób wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją ściany działowej (materiał nauczania rozdz.4.1.1),
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
3) podpisać elementy tej konstrukcji na odnośnikach,
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego

Środki dydaktyczne:
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia,
– przybory kreślarskie,
– rysunki konstrukcji ściany działowej.

Ćwiczenie 2
Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju poprzecznym ścianę z pojedyn-

czą konstrukcją z dwustronnym, jednowarstwowym poszyciem płytami.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres, sposób wykonania i miejsce wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją ściany działowej (materiał nauczania rozdz. 4.1.1),
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
3) narysować przekrój ściany z pojedynczą konstrukcją z jednostronnym po-

szyciem płytami,
4) narysować przekrój ściany z pojedynczą konstrukcją z dwustronnym poszy-

ciem płytami,
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5) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego

Środki dydaktyczne:
– blok techniczny formatu A4,
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 3
Dokonaj klasyfi kacji ścian działowych wykonanych w technologii suchej 

zabudowy przedstawionych przez nauczyciela.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i sposób wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z rodzajami konstrukcji ścian działowych (materiał nauczania 
rozdz. 4.1.1),

2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
3) określić poprzez opisanie rysunków zastosowanie poszczególnych rodzajów 

ścian,
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– blok techniczny formatu A4,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia,
– spinacze,
– zdjęcia lub rysunki ścian działowych.
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5.2. Etapy montowania systemów ścian działowych

5.2.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1 

Wyznacz płożenie ściany działowej na podstawie dokumentacji projektowej 
pomieszczenia. Zaznacz to płożenie na wszystkich czterech przegrodach kon-
strukcyjnych.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i sposób wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z pomieszczeniem, w którym ma być wykonane ćwiczenie,
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dokonać potrzebnych pomiarów w pomieszczeniu,
5) wyznaczyć kolejno położenie ściany działowej na ścianach, sufi cie i podłodze,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego,
– ćwiczenia praktyczne,
– pokaz z objaśnieniem.

Środki dydaktyczne:
– dokumentacja projektowa pomieszczenia,
– narzędzia miernicze (laser budowlany),
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 2 
Na wcześniej wyznaczonym położeniu ściany działowej zamocuj profi le po-

ziome i pionowe do dalszego wykonania ścianki działowej.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.



20

Montaż systemów suchej zabudowy

Sposób wykonania ćwiczenia.
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z położeniem ścianki działowej wyznaczonej wcześniej (ćwi-
czenie 1),

2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
3) dobrać narzędzia do mocowania profi li,
4) dobrać odpowiednie profi le i inne materiały, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego,
– ćwiczenia praktyczne,
– pokaz z objaśnieniem.

Środki dydaktyczne:
– profi le potrzebne do wykonania ściany g-k,
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profi li,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 3 
Wyznacz położenie ościeżnic zgodnie z dokumentacją i zamontuj profi le do 

ich mocowania. Zaprezentuj wykonane ćwiczenie.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i sposób wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się ze ścianką, w której ma być wykonana ościeżnica,
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) wyznaczyć miejsce ościeżnicy,
5) zamocować profi le w ościeżnicy,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego,
– ćwiczenia praktyczne,
– pokaz z objaśnieniem.
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Środki dydaktyczne:
– dokumentacja projektowa dotycząca położenia ościeżnic,
– profi le do wykonywania mocowania ościeżnic,
– narzędzia do montowania profi li,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia,

Ćwiczenie 4 
Wykonaj montaż fragmentu ścianki działowej instalacyjnej do prowadzenia 

instalacji kanalizacyjnej. Zaprezentuj wykonane ćwiczenie.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i sposób wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z pomieszczeniem, w którym ma być wykonane ćwiczenie,
2) zapoznać się z dokumentacją projektową ścianki instalacyjnej,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) wyznaczyć położenie ścianki instalacyjnej,
5) dobrać materiały do wykonania ścianki instalacyjnej,
6) zamocować profi le,
7) zamontowań płyty g-k,
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego,
– ćwiczenia praktyczne,
– pokaz z objaśnieniem.

Środki dydaktyczne:
– płyty g-k,
– profi le stalowe,
– narzędzia i sprzęt do montażu,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 5 
Wykonaj fragment ścianki krzywoliniowej z płyt g-k z poszyciem jednowar-

stwowym.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i sposób wykonania.
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Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z pomieszczeniem, w którym ma być wykonane ćwiczenie,
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia,
3) zapoznać się dokumentacją techniczną ścianki działowej krzywoliniowej,
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
5) dokonać potrzebnych pomiarów w pomieszczeniu,
6) wyznaczyć położenie ściany działowej,
7) zamontować profi le,
8) zamontować jedną warstwę płyt g-k,
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
10) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego,
– ćwiczenia praktyczne,
– pokaz z objaśnieniem.

Środki dydaktyczne:
– dokumentacja projektowa,
– profi le stalowe,
– płyty g-k,
– narzędzia i sprzęt do montażu,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.
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5.3. Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe

5.3.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1

Wykonaj spoinowanie fragmentu ściany wykonanej z płyt g-k kończącej się 
przy podłodze

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i sposób wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się ze ścianką, w której ma być wykonane spoinowanie,
2) wybrać poziom jakości spoinowania,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać materiały i sprzęt do spionowania,
5) wykonać spoinowanie wskazanej części ścianki działowej,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego,
– ćwiczenia praktyczne,
– pokaz z objaśnieniem.

Środki dydaktyczne:
– fragment ściany działowej wykonanej z płyt g-k,
– materiały do wykonywania spoin,
– narzędzia do spoinowania,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 2 
Dokonaj obróbki fragmentu naroża ściany działowej wykonanej z płyt g-k.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i sposób wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się ze ścianką, w której ma być wykonana obróbka naroża,
2) określić sposób obróbki zależnie od rodzaju naroża (zewnętrzne/wewnętrzne),
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3) wybrać poziom jakości spoinowania,
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
5) dobrać materiały i sprzęt do spionowania,
6) wykonać obróbkę wskazanego naroża ścianki działowej,
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z instruktażem, ćwiczenia produkcyjne.

Środki dydaktyczne:
– fragment ściany działowej wykonanej z płyt g-k,
– materiały do wykonywania spoin,
– narzędzia do spoinowania,
– materiały do wykończenia naroża,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 3 
Wykonaj badanie tolerancji ściany działowej z płyt g-k.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i sposób wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się ze ścianką działowa, której ma być wykonane badanie tolerancji,
2) zbadać czy ścianka jest już wykonana i wykończona,
3) dobrać potrzebny sprzęt pomiarowy,
4) dokonać potrzebnych pomiarów ścianki i zbadanie tolerancji wykonania,
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego,
– ćwiczenia praktyczne,
– pokaz z objaśnieniem.

Środki dydaktyczne:
– fragment ściany działowej wykonanej z płyt g-k,
– narzędzia miernicze,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.



25

712905.Z1 Montaż ścian działowych

6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego
TEST 1
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montaż ścian działowych”.

Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności:
− zadania 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 – z poziomu podstawowe-

go,
− zadania 3, 10, 12, 15, 18, 20 – z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpo-

wiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu 
uczeń otrzymuje gdy odpowie prawidłowo na co najmniej 50%.

Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne:
- dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego, 
- dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego,
- dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpod-

stawowego,
- bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 4 z poziomu 

ponadpodstawowego,

 Plan testu Klucz odpowiedzi

N
r 

za
da

ni
a

Cel operacyjny
(mierzone osiągnięcia

ucznia) K
at

eg
or

ia
 

ce
lu

Po
zi

om
w

ym
ag

ań

Poprawna
odpowiedź

1. Wymienić najważniejsze 
parametry ściany działowej. A P

– sztywność
– mała masa
– wytrzymałość
– izolacyjność akustyczna
– odporność ogniowa

2.

Wymienić podstawowe 
elementy ściany działowej 
w systemach suchej 
zabudowy.

A P

– płyty gipsowo-kartonowe 
– profi le stalowe
– izolacja z wełny mineralnej
– masa szpachlowa spoinowa
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3.

Określić ile wynosi 
masa ściany działowej 
z pokryciem 
jednowarstwowym 
/grubość 12,5 cm/

C PP a

4. Wymienić główne rodzaje 
ścian działowych. A P

– pojedyncza konstrukcja 
z jednowarstwowym poszyciem 
płytami. 

– pojedyncza konstrukcja 
z dwuwarstwowym poszyciem 
płytami. 

– podwójna konstrukcja 
z dwuwarstwowym poszyciem 
płytami.

– ściana instalacyjna 

5.

Wymienić jakie materiały 
stosuje się do izolacji 
akustycznej ścian 
działowych.

A P b

6.
Określić poszczególne 
elementy konstrukcyjne 
ściany działowej.

C P

1 – płyta g-k,
3 – profi l poziomy,
7 – taśma uszczelniająca,
8 – warstwa izolacyjna.

7.
Określić, gdzie stosuje się 
znajdujący się w pkt. 6 
system ściany działowej.

C P a

8.
Określić system ściany 
działowej znajdujący się na 
rysunku.

C P c

9.

Określić wysokość 
ściany o pojedynczej 
konstrukcji z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem 
płytami.

C P b

10.

Określić, ile wynosi 
maksymalnie wysokość 
ściany o podwójnej 
konstrukcji z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem 
płytami.

C PP b
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11.

Wskazać charakterystyczne 
elementy dla niżej 
umieszczonej ściany 
o podwójnej konstrukcji 
z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem 
płytami.

A P c

12.

Określić, gdzie stosuje 
się ściany o podwójnej 
konstrukcji z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem 
płytami.

C PP c

13.
Nazwać poszczególne 
elementy ściany działowej 
instalacyjnej.

A P

2. Profi l słupkowy CW
4. Przewiązka z płyt g-k H2
7. Systemowa masa szpachlowa 

spoinowa, taśma spinowa i masa 
szpachlowanie końcowa

8. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm

14.
Wymienić podstawowe 
etapy montowania ściany 
działowej.

A P

a) wyznaczanie położenia
b) montowanie konstrukcji
c) płytowanie
d) spoinowanie
e) wykańczanie powierzchni

15.

Wymienić podstawowe 
wymagania, które 
umożliwiają rozpoczęcie 
montażu ściany działowej 
z płyt g-k.

A PP

– zakończone wszystkie roboty 
„mokre”,

– została zamontowana stolarka 
okienna. 

– utrzymanie temperatury 
w pomieszczeniach 
conajmniej100C,

– utrzymanie wilgotności 
nieprzekraczającej 70%. 

16.

Określić gdzie należy 
zaznaczyć linię przy 
wyznaczaniu położenia 
ściany na podstawie 
dokumentacji.

C P a

17. Określić kolejność 
mocowania profi li. C P b

18.
Wymienić kolejność 
czynności przy przycinaniu 
płyt.

A P b
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19.

Wymienić podstawowe 
tolerancje wymiarowe 
przebiegu wykonanych 
płaszczyzn i krawędzi, które 
będą oceniane podczas 
odbioru wykonanych prac.

A PP

– odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny czyli czy wstępują 
pofalowania powierzchni ściany,

– odchylenia krawędzi płaszczyzny 
od linii prostej czyli czy występują 
odchylenia, w pionie i poziomie 
w miejscach przecięcia się dwóch 
płaszczyzn np. narożników 
wewnętrznych, narożników 
zewnętrznych ścian, 

– odchylenia powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego,

– odchylenia powierzchni i krawędzi 
od kierunku poziomego,

– odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w dokumentacji
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-

notygodniowym wyprzedzeniem.
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami 

punktowania.
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań 

testowych, jakie będą w teście.
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
6. Zapewnić uczniom możliwość samodzielnej pracy.
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydak-

tycznego (rozładować niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich możliwości).
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbli-

żającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych.
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego.
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zada-

nia, które sprawiły uczniom największe trudności.
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejęt-

ności.
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie 

niepowodzeń dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, 

z luką i jednokrotnego wyboru, prawda – fałsz.
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przy-
padku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.

6. Test składa się z dwóch części o różnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 – poziom podstawowy, zadania 3, 10, 12, 
15, 18, 20 - poziom ponadpodstawowy.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż 
jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Na rozwiązanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materiały dla ucznia:
– instrukcja,
– zestaw zadań testowych,
– karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1. Wymień najważniejsze parametry ściany działowej.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

2. Wymień podstawowe elementy konstrukcji ściany działowej w systemach 
suchej zabudowy.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

3. Określ ile wynosi masa ściany działowej z płyt o grubości 12,5 mm.
a) 25 kg/m2.
b) 65 kg/m2.

c) 125 kg/m2.
d) 165 kg/m2.

4. Wymień główne systemy ścian działowych.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

5. Jaki materiały należy stosować do izolacji akustycznej ścian działowych?
a) Styropian.
b) Wełnę mineralną.
c) Pianki izolacyjne.
d) Różne materiały izolacyjne.
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6. Opisz poszczególne elementy konstrukcyjne ściany działowej oznaczone cy-
frami.

a) 1 –  ......................................................................................................... .

b) 3 –  ......................................................................................................... .

c) 7 –  ......................................................................................................... .

d) 8 –  ......................................................................................................... .

7. System ściany działowej znajdujący się w pkt. 6 należy stosować
a) w obrębie jednego mieszkania.
b) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami.
c)  między lokalami.
d) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami a korytarzem.
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8. System ściany działowej znajdujący się na rysunku to

a) podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem 
płytami.

b) ścianka instalacyjna.
c) pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem 

płytami.
d) ścianka zwykła z płyt gipsowo-kartonowych.

9. Wysokość ściany o pojedynczej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwo-
wym poszyciem płytami wynosi
a) 4,5 m.
b) 5,0 m.
c) 6,5 m.
d) 7,0 m.

10. Maksymalna wysokość ściany o podwójnej konstrukcji z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem płytami wynosi
a) 5,0 – 7,0 m.
b) 6,5 –10,0 m.
c) 7,5 – 11,0 m.
d) 9,0 m.
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11. Charakterystyczne elementy dla niżej umieszczonej ściany o podwójnej 
konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami to

a) 8 – taśma izolacyjna.
b) 9 – wełna mineralna.
c) 2 – drugi pionowy profi l stalowy.
d) 7 – systemowa masa szpachlowa.

12. Ściany o podwójnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszy-
ciem płytami należy stosować
a) w obrębie jednego mieszkania.
b) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami.
c) jako międzylokalowe.
d) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami a korytarzem.
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13. Opisz poszczególne elementy ściany działowej instalacyjnej oznaczone cy-
frami.

a) 4 –  ......................................................................................................... .

b) 8 –  ......................................................................................................... .

c) 2 –  ......................................................................................................... .

d) 7 –  ......................................................................................................... .

14. Wymień podstawowe etapy montowania ściany działowej.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

e)  ............................................................................................................... .

15. Wymień podstawowe wymagania, które umożliwiają rozpoczęcie montażu 
ściany działowej z płyt g-k.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .
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16. Linię przy wyznaczaniu położenia ściany na podstawie dokumentacji należy 
zaznaczyć na
a) osi ściany.
b) linii zewnętrznej ściany.
c) krawędzi zewnętrznej profi lu.
d) obu liniach zewnętrznych ściany.

17. Mocowania profi li należy określić w następującej kolejności
a) pionowe a potem poziome.
b) skrajne poziome, skrajne pionowe, pozostałe.
c) zawsze z jednej strony.
d) zawsze najpierw zewnętrzne.

18. Kolejność czynności przy przycinaniu płyt jest następująca:
a) przecięcie kartonu po drugiej stronie płyty, przełamanie rdzenia gipso-

wego, jednostronne nacięcie płyty (od strony licowej) nożem monter-
skim.

b) jednostronne nacięcie płyty (od strony licowej) nożem monterskim, 
przełamanie rdzenia gipsowego, przecięcie kartonu po drugiej stronie 
płyty.

c) dowolna kolejność.
d) przecinanie jednorazowe pilarką.

19. Wymień podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płasz-
czyzn i krawędzi, które będą oceniane podczas odbioru wykonanych prac.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

e)  ............................................................................................................... .
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KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko  ......................................................................................................

Montaż ścian działowych
Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi.

Numer 
pytania Odpowiedzi Punktacja

1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b c d

5 a b c d

6 a b c d

7 a b c d

8 a b c d

9 a b c d

10 a b c d

11 a b c d

12 a b c d

13 a b c d

14

a b c d e

15

a b c d e
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16 a b c d

17 a b c d

18 a b c d

19

a b c d e

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montaż ścian działowych”.

Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności:
− zadania 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 – z poziomu podstawo-

wego,
− zadania 3, 7, 11, 12, 15, 20 – z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpo-

wiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu 
uczeń otrzymuje gdy odpowie prawidłowo na co najmniej 50%.

Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne:
- dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego, 
- dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego,
- dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpod-

stawowego,
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 4 z pozio-

mu ponadpodstawowego,

 Plan testu Klucz odpowiedzi

N
r 

za
da

ni
a

Cel operacyjny
(mierzone osiągnięcia 

ucznia) K
at

eg
or

ia
 

ce
lu

Po
zi

om
w

ym
ag

ań

Poprawna
odpowiedź

1.

Określić kształty ścian 
działowych montowanych 
w systemie suchej 
zabudowy. 

C P O przebiegu prostym i łukowym

2. Określić ognioodporność 
ścian z płyt g-k. C P a. tak

3.

Określić, które materiały 
stosowane w budowie ścian 
z płyt g-k. mają własności 
izolacyjne.

C PP Płyta g-k, wełna mineralna

4.
Określić zakres stosowania 
ścian systemów suchej 
zabudowy.

C P

– międzylokalowe,
– w obrębie jednego mieszkania 
– w budynkach biurowych, pomiędzy 

pokojami,
– w budynkach biurowych, pomiędzy 

pokojami a korytarzem
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5.
Określić zasady 
wykonywania zakładek 
profi li.

C P Dla profi lu CW 100-1 m,
Dla profi lu CW 75-0,75 m

6.

Wykonać rysunek ściany 
o konstrukcji pojedynczej 
z dwustronnym, 
dwuwarstwowym 
obłożeniem płytami g-k.

C P

7.

Określić, jaką konstrukcje 
ścian działowych 
z płyt g-k stosuje się jako 
międzylokalowe.

C PP ściany na konstrukcji podwójnej 
z profi lami rozdzielonymi

8.
Określić system ściany 
działowej znajdujący się na 
rysunku.

C P
Podwójna konstrukcja 
z dwustronnym, dwuwarstwowym 
poszyciem płytami

9.

Określić wysokość 
ściany o pojedynczej 
konstrukcji z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem 
płytami.

C P a) 5 m,
b) 11 m.

10.

Określić zasady montażu 
płyt/czy wykonuje się 
przesunięcie/ w ścianach 
wielowarstwowych.

C P c) tak, o przesunięciu ok. 60 cm.

11. Określić sposób układania 
płyt w ścianach wysokich. C PP

12. Narysować przekrój ściany 
działowej instalacyjnej. C PP

13.

Wymienić elementy 
stosowane przy montowaniu 
urządzeń instalacyjnych 
w ścianach instalacyjnych 
z płyt g-k.

A P c
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14.
Wymienić podstawowe 
zanikające etapy montowania 
ściany działowej. 

A P

– wykonanie konstrukcji z profi li 
stalowych, 

– ułożenie wełny mineralnej, 
– opłytowanie oraz użycie taśmy 

zbrojącej,
– szpachlowanie połączeń. 

15.
Określić rodzaj płyt g-k 
stosowanych do montażu 
ściany działowej łukowej.

C PP c

16.
Wymienić materiały 
stosowane do zbrojenia 
danego rodzaju naroża.

A P c

17. Określić zagłębienie 
wkrętów. C P c

18. Określić cykle 
szpachlowania wkrętów. C P b

19. Określić kolejność czynności 
przy przycinaniu płyt. C P

a) jednostronne nacięcie płyty 
(od strony licowej) nożem 
monterskim,

b) przełamanie rdzenia gipsowego,
c) przecięcie kartonu po drugiej 

stronie płyty.

20. Określić cel stosowania 
środka gruntującego. C PP Wyrównanie nasiąkliwości kartonu 

płyty i masy szpachlowej.
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-

notygodniowym wyprzedzeniem.
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami 

punktowania.
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań 

testowych, jakie będą w teście.
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
6. Zapewnić uczniom możliwość samodzielnej pracy.
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydak-

tycznego (rozładować niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich możliwości).
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbli-

żającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych.
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego.
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zada-

nia, które sprawiły uczniom największe trudności.
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejęt-

ności.
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie 

niepowodzeń dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, 

z luką i wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz.
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przy-
padku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.

6. Test składa się z dwóch części o różnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 – poziom podstawowy, zadania 3, 7, 11, 
12, 15, 20 - poziom ponadpodstawowy.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż 
jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Na rozwiązanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materiały dla ucznia:
– instrukcja,
– zestaw zadań testowych,
– karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1. Ściany działowe w systemie suchej zabudowy mogą być o przebiegu

a) tylko prostym.
b) tylko łukowym.
c) prostym i łukowym.
d) dowolnym.

2. Ścianka wykonana z płyt g-k. charakteryzuje się dużą ognioodpornością.
a) Tak.
b) Nie.

3. Wymień materiały lub parametry ściany z płyt g-k, które powodują wysoką 
izolacyjność akustyczną.

 ....................................................................................................................... .

 ....................................................................................................................... .

4. Gdzie można stosować systemy ścian działowych z płyt g-k?

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

5. Zakładka przy łączeniu profi li dla ścian wysokich powinna wynosić co naj-
mniej
a) 1,0 m dla profi lu CW 100, 0,75 m dla profi lu CW 75.
b) 1,0 m dla wszystkich profi li.
c) 25 cm dla obu.
d) 0,75 m dla obu profi li.

6. Wykonaj rysunek ściany działowej z płyt g-k o pojedynczej konstrukcji z dwu-
stronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami i oznacz jej elementy.
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7. Napisz, jaką konstrukcję ściany działowej z płyt g-k należy stosować jako 
ściany międzylokalowe.

 ....................................................................................................................... .

8. Określ system ściany działowej znajdujący się na rysunku.

a) Podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem 
płytami.

b) Ścianka instalacyjna.
c) Pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem 

płytami.
d) Ścianka zwykła z płyt gipsowo-kartonowych.

9. Określ wysokości ścian

a) o pojedynczej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszy-

ciem płytami –  ...................................................................................... .

b) o podwójnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem 

płytami –  ............................................................................................... .

10. Przy układaniu wielu warstw płyt gipsowo-kartonowych należy stosować 
pionowe przesunięcie krawędzi o
a) dowolnym przesunięciu.
b) 0 cm.
c) przesunięciu ok. 60 cm.
d) 1/4 szerokości płyty. 



46

Montaż systemów suchej zabudowy

11. Narysuj prawidłowe mocowanie płyt na ruszcie.

12. Narysuj przekrój ściany działowej instalacyjnej i nazwij jej charakterystycz-
ne elementy.

 ....................................................................................................................... .

 ....................................................................................................................... .

 ....................................................................................................................... .

 ....................................................................................................................... .

 ....................................................................................................................... .

13. Przy montażu na ściance działowej z płyt g-k urządzeń sanitarnych należy 
a) dodatkowo wzmocnić ściankę płytami.
b) dodatkowo wzmocnić ściankę profi lami.
c) stosować specjalne stelaże montażowe.
d) wykonać fragment ścianki z innych materiałów.

14. Wymień podstawowe zanikające etapy montowania ściany działowej.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .
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15. Do wykonania ścian łukowych z płyt g-k najlepiej stosować
a)  wszystkie rodzaje płyt.
b)  płyty grubości 12,5 mm.
c)  specjalne płyty g-k o grubości 6 mm, zbrojone włóknem szklanym.
d)  specjalne płyty krzywoliniowe.

16. Do zbrojenia naroży wewnętrznych i zewnętrznych należy stosować
a) taśmy papierowe do obu rodzajów naroży.
b) do naroży wewnętrznych można nie stosować zbrojenia.
c) taśmy papierowe do wewnętrznych a aluminiowe do zewnętrznych.
d) tylko zbrojenie aluminiowe.

17. Prawidłowe zagłębienie wkrętów powinno wynosić
a) tyle co powierzchnia płyty.
b) 0,5 mm.
c) 0,5 – 1, 0 mm.
d) co najmniej 1 mm.

18. Ile razy i w jakich cyklach szpachlujemy wkręty?
a) Raz przy szlifowaniu fi niszowym.
b) Dwa razy: raz przy szlifowaniu spoin, drugi przy szlifowaniu fi niszo-

wym.
c) Raz przy szlifowaniu spoin.
d) Zależy to od zagłębienia wkrętów.

19. Wymień kolejność czynności przy przycinaniu płyt.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

20. W jakim celu stosuje się środek gruntujący?

 ....................................................................................................................... .

 ....................................................................................................................... .
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KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko  ......................................................................................................

Montaż ścian działowych
Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi.

Numer 
pytania Odpowiedzi Punktacja

1 a b c d

2 a b

3

4 a b c d

5 a b c d

6

7 a b c d

8 a b c d

9 a b

10 a b c d

11

12

13 a b c d

14 a b c d

15 a b c d

16 a b c d
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17 a b c d

18 a b c d

19

20

Razem
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1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Państwu część Poradnika dla nauczyciela „Technologia syste-
mów suchej zabudowy wnętrz” dotyczącą montaż sufi tów podwieszanych, która 
będzie pomocna w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w za-
wodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:
− wymagania wstępne,
− wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje podczas zajęć,
− przykładowe scenariusze zajęć,
− propozycje ćwiczeń, które mają na celu ukształtowanie u uczniów 

umiejętności praktycznych,
− wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki,
Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metoda-

mi ze szczególnym uwzględnieniem:
− pokazu z objaśnieniem,
− tekstu przewodniego,
− metody projektów,
− ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od 

samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej.
W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, 

nauczyciel może posłużyć się zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadań te-
stowych, zawierającym różnego rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano również:
− plan testu w formie tabelarycznej,
− punktacje zadań i ocen,
− propozycje norm wymagań,
− instrukcję dla nauczyciela,
− instrukcję dla ucznia,
− kartę odpowiedzi,
− zestaw zadań testowych.



54

Montaż systemów suchej zabudowy

2. WYMAGANIA WSTĘPNE

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Montaż sufi tów 
podwieszanych” uczeń powinien umieć:
− stosować terminologię budowlaną,
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane,
− posługiwać się dokumentacją budowlaną,
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-

mi bhp,
− transportować materiały budowlane,
− korzystać z różnych źródeł informacji,
− rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy,
− przygotowywać zaprawy gipsowe,
− dobierać narzędzia i sprzęt do robót montażowych,
− wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
− przestrzegać zasad montażu, użytkowania i demontażu rusztowań w robo-

tach budowlanych.
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3. CELE KSZTAŁCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć:
− przygotować stanowisko do montażu okładzin sufi towych,
− zgromadzić i przygotować materiały do montażu sufi tów podwieszanych,
− dobrać narzędzia i sprzęt do montażu sufi tów podwieszanych,
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montażu 

okładzin sufi towych,
− wykonać montaż sufi tów podwieszanych zgodnie z dokumentacją projekto-

wą i specyfi kacją techniczną wykonania robót,
− transportować materiały do montażu sufi tów podwieszanych,
− wytyczyć położenie sufi tów podwieszanych,
− przygotować i przyciąć płyty do montażu sufi tów podwieszanych,
− dobrać i zamontować profi le do montażu sufi tów podwieszanych,
− zamontować płyty do profi li,
− dobrać odpowiedni rodzaj izolacji sufi tów podwieszanych,
− ułożyć izolację między płytami,
− dobrać sposób naprawy uszkodzonych sufi tów podwieszanych,
− naprawić uszkodzone elementy suchej zabudowy,
− wykonać prace wykończeniowe jak szpachlowanie, obróbka naroży ze-

wnętrznych, czyszczenie płyt,
− sporządzić zapotrzebowanie na materiały do wykonania montażu sufi tów 

podwieszanych,
− ocenić jakość montażu sufi tów podwieszanych i robót wykończeniowych,
− wykonać kalkulację kosztów materiałów i montażu sufi tów podwieszanych.
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4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusz zajęć 1

Osoba prowadząca  .................................................................................................
 Modułowy program nauczania: Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 712905
 Moduł: Technologia zabudowy ścian, sufi tów i dachów 

712905.Z1.
 Jednostka modułowa: Montaż sufi tów podwieszanych 712905.Z1.02

Temat: Dobieranie konstrukcji nośnej sufi tu podwieszanego.
Cel ogólny: Poznanie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych konstrukcji noś-

nej sufi tów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi :
− określić rodzaje konstrukcji nośnych stosowanych w systemach sufi tów pod-

wieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,
− wyjaśnić sposób doboru konstrukcji nośnej do sufi tu podwieszanych z płyt 

gipsowo- kartonowych,
− określić konstrukcję poszczególnych rodzajów sufi tów podwieszanych.

Metody nauczania – uczenia się: 
− metoda przewodniego tekstu.

Formy organizacyjne pracy uczniów:
− indywidualna,

Środki dydaktyczne:
– zestawy ćwiczeń opracowane przez nauczyciela dla każdego ucznia,
– instrukcja pracy metodą przewodniego tekstu,
– pytania prowadzące,
– przybory kreślarskie.

Czas: 150 min.
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Przebieg zajęć:
Zadanie dla ucznia

Przedmiotem zadania jest określenie rozwiązań konstrukcji nośnych sufi tów 
podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych.

FAZA WSTĘPNA
Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomie-

nie uczniów z pracą metodą przewodniego tekstu.

FAZA WŁAŚCIWA
ZDOBYWANIE INFORMACJI
1. Kiedy stosowanie sufi tów podwieszanych z płyt g-k jest uzasadnione?
2. Jakie warunki pracy elementów sufi tu podwieszanego warunkują ich inne 

wykonanie niż, np. ścian działowych?
3. Jakie rodzaje konstrukcji nośnych stosuje się w sufi tach podwieszanych 

z płyt g-k?
4. Jakie warunki bierze się pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji nośnej 

sufi tu podwieszanego?
5. Jakie rodzaje konstrukcji nośnych dobiera się do sufi tów podwieszanych 

z płyt gipsowo- kartonowych?

PLANOWANIE
1. Ustal, w jakim czasie należy wykonać ćwiczenie.
2. Ustal, gdzie możesz znaleźć informacje dotyczące technologii systemów su-

fi tów podwieszanych

USTALANIE
1. Nauczyciel ustala z uczniami kolejność czynności.
2. Uczniowie otrzymują materiały niezbędne do wykonania zadania.
3. Nauczyciel ustala kryteria wykonanej pracy.

WYKONANIE
1. Wypisz materiały stosowane do wykonania konstrukcji nośnych sufi tów 

podwieszanych.
2. Wypisz warunki pracy płyt gipsowo-kartonowych w sufi tach podwieszanych.
3. Wypisz warunki jakie trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu konstruk-

cji nośnej sufi tu podwieszanego.
4. Narysuj przekroje konstrukcji nośnych sufi tów podwieszanych jakie się stosuje.

SPRAWDZANIE
1. Czy poprawnie zostały określone warunki doboru konstrukcji nośnej?
2. Czy prawidłowo zostały określone konstrukcje poszczególnych rodzajów 

sufi tów podwieszanych?
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FAZA KOŃCOWA
Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły 

im najwięcej trudności. Nauczyciel podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje jakie 
nowe, ważne umiejętności zostały wykształcone, jakie wystąpiły nieprawidłowo-
ści.

Praca domowa
Odszukaj w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające różne 

konstrukcje sufi tów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte mate-
riały przynieś i przedstaw na zajęciach .

Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach:
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, 

trudności podczas realizowania zadania i zdobytych umiejętności, materia-
łów dydaktycznych,

− analiza aktywności uczniów podczas zajęć.
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Scenariusz zajęć 2

Osoba prowadząca  .................................................................................................
 Modułowy program nauczania: Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 712905
 Moduł: Technologia zabudowy ścian, sufi tów i dachów 

712905.Z1.
 Jednostka modułowa: Montaż sufi tów podwieszanych 712905.Z1.02

Temat: Montowanie konstrukcji nośnej krzyżowej dwupoziomowej sufi tu 
podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych.

Cel ogólny: kształtowanie umiejętności montażu konstrukcji nośnej sufi tu pod-
wieszanego z płyt gipsowo-kartonowych.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi :
− dobrać materiały i sprzęt do montażu konstrukcji nośnej sufi tu podwieszanego,
− zorganizować stanowisko do wykonywania montażu zgodnie z zasadami bhp,
− wykonać montaż konstrukcji nośnej krzyżowej dwupoziomowej,
− ocenić wykonaną przez siebie pracę.

Metody nauczania – uczenia się: 
− pokaz z instruktażem.

Formy organizacyjne pracy uczniów:
− zespołowa.

Czas: 240 min.

Środki dydaktyczne:
– model konstrukcji nośnej,
– dokumentacja techniczna,
– profi le,
– akcesoria,
– podstawowy sprzęt mierniczy,
– wkrętarka,
– wiertarka,
– instrukcje bhp,
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela.
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Przebieg zajęć:
1. Sprawy organizacyjne.
2. Nawiązanie do tematu, omówienie celów zajęć.
3. Instruktaż bhp.
4. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ćwiczenia.
5. Realizacja tematu:

FAZA 1
Nauczyciel:
− zapoznaje uczniów z dokumentację techniczną sufi tu podwieszanego,
− omawia wybrany rodzaj konstrukcji nośnej,
− wyznacza położenie sufi tu podwieszanego,
− wyznacza położenie elementów konstrukcji nośnej,
− dobiera materiały (profi le, akcesoria) i narzędzia,
− montuje profi le do elementów konstrukcyjnych pomieszczenia.

FAZA 2
− wybrani uczniowie wykonują montaż konstrukcji nośnej.

FAZA 3
− wykonanie montażu fragmentu konstrukcji nośnej przez wszystkich ucz-

niów,
− nauczyciel ocenia opanowanie wszystkich czynności montażu przez ucz-

niów.

1. Po wykonaniu montażu uczniowie zadają pytania, zgłaszają wątpliwości 
i problemy.

Zakończenie zajęć
1) każdy z uczniów wskazuje swoje mocne i słabe strony.
2) nauczyciel analizuje prace uczniów i stwierdza, czy praca przebiega prawid-

łowo.
3) uczniowie prezentują swoją pracę według kolejności wykonanych prac.
4) grupa wspólnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.
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5. ĆWICZENIA

5.1. Systemy sufi tów podwieszanych

5.1.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1

Opisz elementy konstrukcji sufi tu podwieszanego przedstawionej na rysun-
ku przez nauczyciela.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją sufi tów podwieszanych mocowanych na profi -
lach CD 60 (materiał nauczania rozdz.4.1.1),

2) zapoznać się z rysunkiem przedstawionym przez nauczyciela,
3) opisać na rysunku nazwy elementów konstrukcji sufi tów podwieszanych,
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się
– pokaz z objaśnieniem, 
– metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia,
– przybory kreślarskie,
– rysunki konstrukcji sufi tów podwieszanych.

Ćwiczenie 2
Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju okładzinę sufi tową montowaną 

na profi lach CD 60.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją okładziny sufi towej mocowanej na profi lach
CD 60 (materiał nauczania rozdz. 4.1.1),
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2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
3) narysować rzut i przekrój okładziny sufi towej,
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia: się: 
– pokaz z objaśnieniem, 
– metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– blok techniczny formatu A4,
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 3
Dokonaj klasyfi kacji sufi tów podwieszanych wykonanych w technologii su-

chej zabudowy ze względu na sposób montażu konstrukcji nośnej.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z rodzajami konstrukcji sufi tów podwieszanych mocowanej na 
profi lach (materiał nauczania rozdz. 4.1.1),

2) zapoznać się z rysunkami lub zdjęciami przedstawionymi przez nauczycie-
la,

3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) na każdym rysunku/zdjęciu podpisać rodzaj konstrukcji nośnej sufi tu pod-

wieszanego,
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia: się
– pokaz z objaśnieniem, 
– metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– blok techniczny formatu A4,
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia,
– spinacze,
– zdjęcia lub rysunki sufi tów.
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5.2. Etapy montowania systemów sufi tów podwieszanych 

5.2.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1 

Wyznacz płożenie sufi tu podwieszanego o konstrukcji jednopoziomowej 
na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia. Zaznacz to położenie na 
wszystkich czterech przegrodach konstrukcyjnych.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Nauczyciel przedstawi Ci dokumentację projektową potrzebną do wykona-

nia tego ćwiczenia Twoim zadaniem jest wyznaczenie poziomu sufi tu podwiesza-
nego na ścianach konstrukcyjnych.

Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:
1) zapoznać się z konstrukcją jednopoziomową sufi tu podwieszanego materiał 

nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać narzędzia i sprzęt do wyznaczania poziomu sufi tu podwieszanego,
5) wyznaczyć położenie sufi tu na przegrodach konstrukcyjnych pomieszczenia,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia: się:
– pokaz z objaśnieniem, 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
– dokumentacja projektowa pomieszczenia,
– narzędzia miernicze 
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 4.2.1 poradnika dla ucznia.
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Ćwiczenie 2 
Na wcześniej wyznaczonym położeniu sufi tu podwieszanego o konstrukcji 

jednopoziomowej zamocuj profi le.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się ze sposobami mocowania profi li w konstrukcji sufi tu podwie-
szanego (materiał nauczania rozdz. 4.2.1),

2) zapoznać się z wyznaczonym poziomem sufi tu podwieszanego w pomiesz-
czeniu,

3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać profi le, akcesoria i sprzęt potrzebny do mocowania profi li,
5) zamocować profi le do konstrukcji jednopoziomowej,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia: się:
– pokaz z objaśnieniem, 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
– profi le potrzebne do wykonania sufi tu podwieszanego,
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profi li,
– literatura z rozdziału 4.2 poradnika dla ucznia,

Ćwiczenie 3 
Na wcześniej wyznaczonym położeniu sufi tu podwieszanego o konstrukcji 

dwupoziomowej zamocuj profi le.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się ze sposobami mocowania profi li w konstrukcji sufi tu podwie-
szanego (materiał nauczania rozdz. 4.2.1),

2) zapoznać się z wyznaczonym poziomem sufi tu podwieszanego w pomiesz-
czeniu,
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3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać profi le, akcesoria i sprzęt potrzebny do mocowania profi li,
5) zamocować profi le do konstrukcji dwupoziomowej,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia: się:
– pokaz z objaśnieniem, 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
– profi le potrzebne do wykonania sufi tu podwieszanego,
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profi li,
– literatura z rozdziału 4.2 poradnika dla ucznia,
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5.3. Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe

5.3.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1

Wykonaj spoinowanie fragmentu sufi tu podwieszanego wykonanego z płyt 
g-k wskazanego przez nauczyciela.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia

Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:
1) zapoznać się z konstrukcją sufi tu, którego ma być wykonane spoinowa-

nie,
2) wybrać poziom jakości spoinowania,
3) wybrać sposób spoinowania,
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
5) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania,
6) wykonać spoinowanie wskazanej części sufi tu,
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
– fragment sufi tu podwieszanego wykonanego z płyt g-k,
– materiały do wykonywania spoin,
– narzędzia do spoinowania,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 2 
Dokonaj obróbki fragmentu naroża wewnętrznego między sufi tem podwie-

szanym wykonanym z płyt g-k a ścianką.
Wskazówki do realizacji:
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Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 
jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z miejscem, w którym ma być wykonana obróbka naroża we-
wnętrznego,

2) określić sposób obróbki naroża,
3) wybrać poziom jakości spoinowania,
4) wybrać sposób spoinowania,
5) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
6) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania,
7) dobrać materiały do wykonania naroża wewnętrznego,
8) wykonać obróbkę wskazanego naroża,
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
10) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
– fragment sufi tu wykonanego z płyt g-k,
– materiały do wykonywania spoin,
– narzędzia do spoinowania,
– materiały do wykończenia naroża,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 3
Dokonaj obróbki fragmentu naroża zewnętrznego stanowiącego fragment 

sufi tu podwieszanego wykonanego z płyt g-k.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z miejscem, w którym ma być wykonana obróbka naroża ze-
wnętrznego,

2) określić sposób obróbki naroża,
3) wybrać poziom jakości spoinowania,
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
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5) dobrać materiały do obróbki naroża zewnętrznego,
6) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania,
7) wykonać obróbkę wskazanego naroża,
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
– fragment sufi tu wykonanego z płyt g-k,
– materiały do wykonywania spoin,
– materiały do wykonania naroża zewnętrznego,
– narzędzia do spoinowania,
– materiały do wykończenia naroża,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego

TEST 1
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montaż sufi tów podwieszanych”.

Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności:
− zadania 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – z poziomu podsta-

wowego,
− zadania 3, 7, 10, 13, 14, 20 – z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpo-

wiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu 
uczeń otrzymuje gdy odpowie prawidłowo na co najmniej 50%.

Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne:
- dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawo-

wego,
- dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego,
- dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpod-

stawowego,
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 4 z poziomu 

ponadpodstawowego,

 Plan testu Klucz odpowiedzi

N
r 

za
da

ni
a

Cel operacyjny (mierzone 
osiągnięcia ucznia)

K
at

eg
or

ia
 

ce
lu

Po
zi

om
w

ym
ag

ań

Poprawna
odpowiedź

1.
Wymienić najważniejsze 
zalety sufi tów 
podwieszanych.

A P

– szybki montaż
– regulowana wysokość konstrukcji
– łatwość wykonania izolacji 
– łatwość montowania instalacji 

oświetleniowych, wentylacyjnych, 
itp.
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2.

Wymienić podstawowe 
elementy konstrukcji sufi tów 
podwieszanych w systemach 
suchej zabudowy.

A P

– płyty gipsowo-kartonowe 
– profi le stalowe
– materiały izolacyjne
– wieszaki
– materiały do spoinowania

3.
Określić ile wynosi rozstaw 
blachowkrętów wzdłuż 
profi li.

C PP b

4.
Wymienić główne rodzaje 
konstrukcji sufi tów 
podwieszanych.

A P
− konstrukcja jednopoziomowa. 
− konstrukcja dwupoziomowa, 
− okładzina sufi towa.

5.
Wymienić sposoby 
mocowania płyt g-k 
w sufi tach podwieszanych.

A P c) mocowanie mechaniczne

6. Rozpoznać układy płyt 
w sufi cie podwieszanym. A P a) układ poprzeczny,

b) układ podłużny

7. Określić warunki układania 
płyt sufi towych. C PP c) kierunek oświetlenia

8. Rozpoznać konstrukcję 
sufi tu podwieszanego. A P b) okładzina sufi towa

9.

Określić typ wieszaków 
stosowanych do 
mocowania profi li w sufi cie 
podwieszanym.

C P ES

10.

Określić, jakie zestawy 
profi li stosuje się do 
konstruowania rusztów 
sufi towych.

C PP c

11.
Rozpoznać elementy 
konstrukcji sufi tu 
podwieszanego.

A P

a) 4 – wieszak
b) 2 – profi l nośny CD
c) 3 – profi l przyścienny UD
d) 1 – płyta g-k

12.
Rozpoznać rodzaj 
konstrukcji sufi tu 
podwieszanego.

A P krzyżowa dwupoziomowa

13.
Określić odległość wieszaka 
od połączenia profi li 
warstwy głównej.

C PP b

14. Określić odległość miejsc 
połączenia sąsiednich profi li. C PP c

15.
Określić rodzaj profi li 
stosowanych jako 
przyścienne.

C P c
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16.
Określić sposób docinania 
płyt w okładzinach 
sufi towych.

C P c

17. Określić kolejność 
spoinowania w PSG 1. C P

a) położenie masy szpachlowej
b) wtopienie taśmy zbrojącej
c) ponowne położenie masy 

szpachlowej

18.
Określić, jakie roboty należy 
wykonać przy poziomie
PSG 3.

C P c

19. Określić zakres robót przy 
poziomie PSG 4. C P Położenie cienkiej warstwy

(do 3 mm) tynku gipsowego

20.

Wymienić podstawowe 
tolerancje wymiarowe 
przebiegu wykonanych 
płaszczyzn i krawędzi, które 
będą oceniane podczas 
odbioru wykonanych prac.

A PP

− odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny czyli czy wstępują 
pofalowania powierzchni ściany,

− odchylenia krawędzi płaszczyzny 
od linii prostej czyli czy występują 
odchylenia, w pionie i poziomie 
w miejscach przecięcia się dwóch 
płaszczyzn np. narożników 
wewnętrznych, narożników 
zewnętrznych ścian, 

− odchylenia powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego,

− odchylenia powierzchni i krawędzi 
od kierunku poziomego,

− odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w dokumentacji
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-

notygodniowym wyprzedzeniem.
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami 

punktowania.
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań 

testowych, jakie będą w teście.
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
6. Zapewnić uczniom możliwość samodzielnej pracy.
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydak-

tycznego (rozładować niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich możliwości).
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbli-

żającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych.
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego.
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zada-

nia, które sprawiły uczniom największe trudności.
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejęt-

ności.
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie 

niepowodzeń dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte 

i jednokrotnego wyboru.
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przy-
padku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.

6. Test składa się z dwóch części o różnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 4, 
5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 – poziom podstawowy, zadania 3, 7, 10, 
13, 14, 20 - poziom ponadpodstawowy.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż 
jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Na rozwiązanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materiały dla ucznia:
– instrukcja,
– zestaw zadań testowych,
– karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1. Wymień najważniejsze zalety sufi tów podwieszanych.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

2. Wymień podstawowe elementy konstrukcji sufi tów podwieszanych w syste-
mach suchej zabudowy.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

e)  ............................................................................................................... .

3. Określ, ile wynosi rozstaw blachowkrętów wzdłuż profi li w sufi cie podwie-
szanym.
a) od 200 do 300 mm.
b) od 150 do 200 mm.
c) od 100 do 300 mm.
d) od 250 do 400 mm.

4. Wymień główne rodzaje konstrukcji sufi tów podwieszanych.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

5. Jakimi sposobami mocuje się płyty g-k w sufi tach podwieszanych?
a) Klejenie.
b) Klejenie i mocowanie mechaniczne.
c) Mocowanie tylko mechaniczne.
d) Zależy od rodzaju konstrukcji.



75

712905.Z1 Montaż sufitów podwieszanych

6. Nazwij układy montowania płyt g-k na sufi tach podwieszanych.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

7. Czym uwarunkowany jest kierunek układania płyt g-k na sufi cie?
a) Wielkością pomieszczenia.
b) Rodzajem konstrukcji sufi tu podwieszanego.
c) Kierunkiem oświetlenia słonecznego.
d) Kształtem pomieszczenia.

a) b)



76

Montaż systemów suchej zabudowy

8. System sufi tu podwieszanego znajdujący się na rysunku to

a) konstrukcja jednopoziomowa.
b) okładzina sufi towa.
c) konstrukcja dwupoziomowa.

9. Jaki typ wieszaków stosuje się do zmocowania profi li przy sufi cie podwie-
szanym gdy jego odległość od stropu wynosi do 120 mm?

a)  ............................................................................................................... .

10. Jakie zestawy profi li należy stosować najczęściej do konstruowania rusztów 
sufi towych?
a) CD, ES.
b) UD, ES.
c) CD, UD.
d) CD, ES, UD. 

11. Nazwij poszczególne elementy sufi tu podwieszanego.

a) 4 –  ......................................................................................................... .

b) 2 –  ......................................................................................................... .

c) 3 –  ......................................................................................................... .

d) 1 –  ......................................................................................................... .
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12. Jaki rodzaj konstrukcji sufi tu podwieszanego przedstawiony jest na rysunku?

 ............................................................................................................. .

13. Jaka powinna być odległość wieszaka do połączenia profi li warstwy głównej?
a) Co najmniej 20 cm.
b) Nie więcej niż 20 cm.
c) Nie ma to znaczenia.
d) Nie więcej niż 30 cm.

14. Jakie powinno być przesunięcie miejsca łączenia sąsiednich profi li?
a) Od 40 do 60 cm.
b) Co najmniej 20 cm.
c) Co najmniej 80 cm.
d) Od 60 do 80 cm.

15. Jako przyścienne należy stosować profi le o symbolu
a) ES.
b) CD.
c) UD.

16. Płyty w okładzinach sufi towych należy docinać tak, aby krawędź poprzecz-
na wypadała
a) pośrodku między profi lami.
b) na skraju profi la.
c) na środku profi la.
d) do 20 cm od profi la.

17. Wymień kolejność etapy spoinowaniu płyt o krawędzi typu KS w pierwszym 
poziomie szpachlowania PSG 1.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .
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18. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 wymaga po szpachlowaniu stan-
dardowym PSG 2
a) wyrównania wszelkich nierówności na spoinach.
b) wyrównania wszelkich zagłębień na całej powierzchni płyt.
c) szpachlowania cienką warstwą (ok. 1 mm) całej powierzchni sufi tu.
d) szpachlowania warstwą o grubości min. 3 mm.

19. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 polega na

 ....................................................................................................................... .

20. Wymień podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płasz-
czyzn i krawędzi, które będą oceniane podczas odbioru wykonanych prac.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

e)  ............................................................................................................... .
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KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko  ......................................................................................................

Montaż sufi tów podwieszanych
Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi.

Numer 
pytania Odpowiedzi Punktacja

1 a b c d

2

3 a b c d

4

5 a b c d

6 a b

7

8 a b c

9

10 a b c d

11 a b c d

12

13 a b c d

14 a b c d

15 a b c

16 a b c d

17 a b c
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18 a b c d

19

20

Razem



81

712905.Z1 Montaż sufitów podwieszanych

TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montaż sufi tów podwieszanych”.

Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności:
− zadania 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 – z poziomu podstawo-

wego,
− zadania 3, 7, 8, 9, 13, 15 – z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpo-

wiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu 
uczeń otrzymuje gdy odpowie prawidłowo na co najmniej 50%.

Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne:
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawo-

wego, 
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego,
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpod-

stawowego,
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 4 z poziomu 

ponadpodstawowego,

 Plan testu Klucz odpowiedzi

N
r 

za
da

ni
a

Cel operacyjny (mierzone 
osiągnięcia ucznia)

K
at

eg
or

ia
 c

el
u

Po
zi

om
w

ym
ag

ań

Poprawna
odpowiedź

1.
Wymienić najlepszy materiał 
izolacyjny stosowany do 
sufi tów podwieszanych.

A P wełna mineralna

2. Rozpoznać konstrukcję 
sufi tu podwieszanego. A P konstrukcja pojedyncza

3.
Określić zastosowanie 
wybranej konstrukcji sufi tu 
podwieszanego.

A PP c

4.

Wymienić główne warunki 
rozpoczęcia montażu 
konstrukcji sufi tów 
podwieszanych.

A P

a) zakończenie robót mokrych
b) zamontowanie stolarki okiennej
c) utrzymanie odpowiedniej 

temperatury (powyżej 100C)
d) utrzymanie odpowiedniej 

wilgotności (poniżej 70%)
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5.
Określić sposoby mocowania 
płyt g-k w sufi tach 
podwieszanych.

C P b

6. Rozróżnić układy płyt 
w sufi cie podwieszanym. B P

7. Określić warunki układania 
płyt sufi towych. C PP a

8. Określić, kiedy należy 
zagęszczać profi le sufi towe. C PP

a) pełnienie funkcji przegrody 
ogniowej

b) dodatkowe obciążenie oprawami 
oświetleniowymi

c) dodatkowe obciążenie materiałem 
izolacyjnym

9.

Określić właściwości 
kołków stosowanych do 
mocowania profi li w sufi cie 
podwieszanym.

C PP muszą się rozprężać w stropie

10.
Określić, jakie profi le 
stosuje się do konstruowania 
rusztów sufi towych.

C P a) CD
b) UD

11.
Rozpoznać elementy 
konstrukcji sufi tu 
podwieszanego.

A P
a) 1 – profi l nośny
b) 2 – profi l główny
c) profi l przyścienny 

12.
Rozpoznać rodzaj 
konstrukcji sufi tu 
podwieszanego.

A P krzyżowa dwupoziomowa

13.
Wybrać rodzaj konstrukcji 
sufi tu podwieszanego do 
danych warunków.

C PP okładzina sufi towa

14. Określić odległość miejsc 
połączenia sąsiednich profi li. C P c

15.
Określić rozstaw wieszaków 
w ruszcie o konstrukcji 
krzyżowej dwupoziomowej.

C PP c

16.
Określić sposób docinania 
płyt w okładzinach 
sufi towych.

C P c

17.
Określić położenie 
elementów konstrukcji 
krzyżowej dwupoziomowej.

C P
a) 15 cm
b) 30 cm
c) 30 cm

18. Określić, jakie płyty stosuje 
się do okładzin sufi towych. C P b
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19.
Określić zasady układania 
płyt przy wielowarstwowym 
pokrywaniu sufi tów.

C P Przesunięciu spoin poprzecznych 
i podłużnych w sąsiednich warstwach

20. Określić rodzaj prac 
wykończeniowych. C P Zagruntowanie zaszpachlowanej 

powierzchni sufi tu



84

Montaż systemów suchej zabudowy

Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-

notygodniowym wyprzedzeniem.
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami 

punktowania.
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań 

testowych, jakie będą w teście.
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
6. Zapewnić uczniom możliwość samodzielnej pracy.
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydak-

tycznego (rozładować niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich możliwości).
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbli-

żającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych.
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego.
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zada-

nia, które sprawiły uczniom największe trudności.
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejęt-

ności.
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie 

niepowodzeń dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.



85

712905.Z1 Montaż sufitów podwieszanych

Instrukcja dla ucznia
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte 

i wielokrotnego wyboru.
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przy-
padku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.

6. Test składa się z dwóch części o różnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 4, 
5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 – poziom podstawowy, zadania 3, 7, 8, 
9, 13, 15 - poziom ponadpodstawowy.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż 
jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Na rozwiązanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materiały dla ucznia:
– instrukcja,
– zestaw zadań testowych,
– karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1. Jaki materiał izolacyjny jest najlepszy do wykonywania sufi tów podwiesza-

nych?

 ......................................................................................................................  .

2. Jaki rodzaj konstrukcji sufi tów podwieszanych w systemach suchej zabudo-
wy przedstawiony jest na rysunku?

 ....................................................................................................................... .

3. Jaki rodzaj konstrukcji sufi tu podwieszanego wybrałbyś, aby zminimalizo-
wać straty wysokości w pomieszczeniu?
a) Konstrukcję jednopoziomową.
b) Konstrukcję dwupoziomową.
c) Okładzinę sufi tową.

4. Wymień główne warunki, które muszą być spełnione aby można rozpocząć 
montaż sufi tów podwieszanych.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

5. Czy można stosować klejenie płyt g-k przy montażu sufi tów podwiesza-
nych?
a) Tak.
b) Nie.
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6. Narysuj układ poprzeczny montowania płyt g-k na sufi cie podwieszanym.

7. Spoiny poprzeczne przy układaniu płyt na sufi cie powinny być układane 
w stosunku do padających promieni słonecznych
a) równolegle.
b) prostopadle.

8. Wymień czynniki powodujące konieczność zagęszczenia rozstawu profi li 
sufi towych.

a)  .................................................................................................... . .

b)  ............................................................................................................... .

c)  .................................................................................................... . .

9. Jaką cechę powinny posiadać kołki do mocowania konstrukcji sufi tów pod-
wieszanych do stropu żelbetowego?

 ....................................................................................................................... .

10. Jakie profi le stosuje się najczęściej do konstruowania rusztów sufi towych?

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .
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11. Nazwij poszczególne profi le konstrukcji sufi tu podwieszanego ze względu 
na ich funkcję.

a) 1 –  ......................................................................................................... .

b) 2 –  ......................................................................................................... .

c) 3 –  ......................................................................................................... .

12. Konstrukcja sufi tu podwieszanego przedstawiona na rysunku to

 ....................................................................................................................... .

13. Jaki rodzaj konstrukcji sufi tu podwieszanego należy stosować w korytarzu 
lub małym pomieszczeniu?

 ....................................................................................................................... .

14. Przesunięcie miejsca łączenia sąsiednich profi li powinno wynosić
a) od 40 do 60 cm.
b) co najmniej 20 cm.
c) co najmniej 80 cm.
d) od 60 do 80 cm.
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15. Maksymalny rozstaw wieszaków, jaki może być zastosowany w ruszcie su-
fi tów na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej wynosi
a) 120 x 120 cm.
b) 50 x 100 cm.
c) 90 x 100 cm.
d) 150 x 400 cm.

16. Płyty w okładzinach sufi towych należy docinać tak, aby krawędź poprzecz-
na wypadała
a) pośrodku między profi lami.
b) na skraju profi li.
c) na środku profi li.
d) do 20 cm od profi la.

17. Określ położenie elementów przy konstruowaniu sufi tów krzyżowych dwu-
poziomowych.

a) Maksymalna odległość osi skrajnego profi lu warstwy nośnej (dolnej) 

od ściany do niego równoległej nie może przekraczać  ................... cm.

b) Maksymalna odległość osi skrajnego profi lu warstwy głównej (górnej) 

od ściany do niego równoległej nie może przekraczać  ................... cm.

c) Maksymalna odległość skrajnego wieszaka (licząc od ściany) na profi lu 

głównym (górnym) nie może przekraczać  ...................................... cm.

18. Do wykonania okładzin sufi towych należy stosować płyty o grubości
a) od 10 do 12,5 mm.
b) co najmniej 12,5 mm.
c) 15 mm.
d) min. 15 mm.

19. O czym należy pamiętać przy pokrywaniu wielowarstwowym płyt w opłyto-
waniu sufi tów?

 ....................................................................................................................... .

20. Co należy wykonać po zaszpachlowaniu powierzchni sufi tu przed jej malo-
waniem lub tapetowaniem? 

 ....................................................................................................................... .
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KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko  ......................................................................................................

Montaż sufi tów podwieszanych
Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi.

Numer 
pytania Odpowiedzi Punktacja

1

2

3 a b c

4

5 a b

6

7 a b

8 a b c

9

10 a b

11 a b c

12

13

14 a b c d

15 a b c d

16 a b c d

17 a b c
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18 a b c d

19

20

Razem
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1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Państwu część Poradnika dla nauczyciela „Technologia syste-
mów suchej zabudowy wnętrz” dotyczącą montażu obudów konstrukcji dachów, 
który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcą-
cej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
712905.

W poradniku zamieszczono:
− wymagania wstępne,
− wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje podczas zajęć,
− przykładowe scenariusze zajęć,
− propozycje ćwiczeń, które mają na celu ukształtowanie u uczniów 

umiejętności praktycznych,
− wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki,
Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metoda-

mi ze szczególnym uwzględnieniem:
− pokazu z objaśnieniem,
− tekstu przewodniego,
− metody projektów,
− ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od 

samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej.
W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, 

nauczyciel może posłużyć się zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadań te-
stowych, zawierającym różnego rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano również:
− plan testu w formie tabelarycznej,
− punktacje zadań i uczenia się,
− propozycje norm wymagań,
− instrukcję dla nauczyciela,
− instrukcję dla ucznia,
− kartę odpowiedzi,
− zestaw zadań testowych.
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Montaż obudo-
wy konstrukcji dachów” uczeń powinien umieć:
− stosować terminologię budowlaną,
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane,
− posługiwać się dokumentacją budowlaną,
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-

mi bhp,
− transportować materiały budowlane,
− korzystać z różnych źródeł informacji,
− rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy,
− przygotowywać zaprawy gipsowe,
− dobierać narzędzia i sprzęt do robót montażowych,
− wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
− przestrzegać zasad montażu, użytkowania i demontażu rusztowań w robo-

tach budowlanych.
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3. CELE KSZTAŁCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć:
− przygotować stanowisko do montażu obudowy konstrukcji dachów,
− zgromadzić i przygotować materiały do montażu obudowy konstrukcji da-

chów,
− dobrać narzędzia i sprzęt do montażu obudowy konstrukcji dachów,
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montażu 

obudowy konstrukcji dachów,
− wykonać montaż obudowy konstrukcji dachów zgodnie z dokumentacją pro-

jektową i specyfi kacją techniczną wykonania robót,
− transportować materiały do montażu obudowy konstrukcji dachów, 
− wytyczyć położenie obudowy konstrukcji dachów,
− przygotować i przyciąć płyty do montażu obudowy konstrukcji dachów, 
− dobrać i zamontować profi le do montażu obudowy konstrukcji dachów,
− zamontować płyty do profi li,
− dobrać odpowiedni rodzaj izolacji obudowy konstrukcji dachów,
− ułożyć izolację między płytami,
− dobrać sposób naprawy obudowy konstrukcji dachów,
− naprawić uszkodzone elementy obudowy konstrukcji dachów,
− wykonać prace wykończeniowe jak: szpachlowanie, obróbka naroży ze-

wnętrznych, czyszczenie płyt,
− sporządzić zapotrzebowanie na materiały do wykonania montażu obudowy 

konstrukcji dachów,
− ocenić jakość montażu obudowy konstrukcji dachów i robót wykończenio-

wych,
− wykonać kalkulację kosztów materiałów i montażu obudowy konstrukcji da-

chów.
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4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusz zajęć 1

Osoba prowadząca  ................................................................................................ .
 Modułowy program nauczania: Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 712905
 Moduł: Technologia zabudowy ścian, sufi tów i dachów 

712905.Z1.
 Jednostka modułowa: Montaż obudowy konstrukcji dachów
  712905.Z1.03
Temat: Wyznaczenie przebiegu płaszczyzny zabudowy poddasza.
Cel ogólny: Opisywanie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych obudów da-

chów z płyt gipsowo-kartonowych.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi :
− określić rodzaje zabudowy poddasza z płyt gipsowo-kartonowych,
− wyjaśnić, w jaki sposób dobiera się odpowiedni rodzaj konstrukcji nośnej,
− wyznaczyć przebieg płaszczyzny zabudowy poddasza. 

Metody nauczania – uczenia się:
− metoda przewodniego tekstu,
− ćwiczenia praktyczne.

Formy organizacyjne pracy uczniów:
− indywidualna,
− grupowa.

Środki dydaktyczne:
– zestawy ćwiczeń opracowanych przez nauczyciela dla każdego zespołu ucz-

niów,
– przyrządy pomiarowe (piony murarskie, łaty, sznurek, laser budowlany, ta-

śmy miernicze),
– przybory kreślarskie.

Czas: 150 min.
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Przebieg zajęć:

Zadanie dla ucznia
Przedmiotem zadania jest wyznaczenie przebiegu płaszczyzny zabudowy 

poddasza w systemie suchej zabudowy.

FAZA WSTĘPNA
Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomie-

nie uczniów z pracą metodą przewodniego tekstu.

FAZA WŁAŚCIWA
ZDOBYWANIE INFORMACJI
1. Jakie rodzaje zabudowy poddasza stosuje się w systemach suchej zabudowy?
2. Jaka jest konstrukcja zabudowy poddasza w systemie suchej zabudowy?
3. Jakie materiały stosuje się do wykonywania zabudowy poddasza?
4. Jakie są etapy wykonania zabudowy poddasza z płyt gipsowo kartonowych?
5. Jak wyznacza się przebieg płaszczyzny zabudowy poddasza?
6. Jak oznacza się przebieg płaszczyzny zabudowy poddasza?

PLANOWANIE
1. Uczniowie planują w jakim czasie należy wykonać ćwiczenie.
2. Uczniowie planują dobór narzędzi potrzebnych do wyznaczenia przebiegu 

zabudowy poddasza.
3. Uczniowie planują kolejność czynności do wyznaczenia płaszczyzny prze-

biegu zabudowy poddasza.
4. Uczniowie planują sposób oznaczenia przebiegu płaszczyzny zabudowy.

USTALANIE
1. Nauczyciel ustala z uczniami kolejność czynności.
2. Uczniowie otrzymują materiały niezbędne do wykonania zadania.
3. Nauczyciel ustala kryteria wykonanej pracy.

WYKONANIE
1. Uczniowie w grupach wyznaczają przebieg płaszczyzny zabudowy poddasza.
2. Nauczyciel czuwa nad wykonywaniem zadania przez uczniów.

SPRAWDZANIE
1. Uczniowie sprawdzają na bieżąco poszczególne etapy wyznaczania przebie-

gu płaszczyzny zabudowy.
2. Uczniowie nawzajem sprawdzają wykonanie wyznaczania przebiegu płasz-

czyzny zabudowy.
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FAZA KOŃCOWA
ANALIZA

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły 
im najwięcej trudności. Nauczyciel podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje jakie 
nowe, ważne umiejętności zostały wykształcone, jakie wystąpiły nieprawidłowo-
ści, co można byłoby wykonać inaczej, lepiej.

Praca domowa
Odszukaj w dostępnych źródłach informacje o różnych metodach pomiarów 

i narzędziach pomiarowych, które mogą być stosowane w budownictwie. Zdobyte 
materiały przynieś i przedstaw na zajęciach.
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Scenariusz zajęć 2

Osoba prowadząca  ................................................................................................ .
 Modułowy program nauczania: Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 712905
 Moduł: Technologia zabudowy ścian, sufi tów i dachów 

712905.Z1.
 Jednostka modułowa: Montaż obudowy konstrukcji dachów
  712905.Z1.03

Temat: Montowanie płyt gipsowo-kartonowych w układzie dwuwarstwo-
wym w obudowie poddasza.

Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności montażu zabudowy poddasza z płyt gip-
sowo-kartonowych.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi :
− dobrać materiały i sprzęt do montażu poddasza,
− zorganizować stanowisko do wykonywania montażu zgodnie z zasadami bhp,
− montować pierwszą warstwę płyt g-k w zabudowie poddasza,
− montować drugą warstwę płyt g-k w zabudowie poddasza,
− ocenić wykonaną przez siebie pracę.

Metody nauczania–uczenia się: 
− pokaz z instruktażem.

Formy organizacyjne pracy uczniów:
− zespołowa, praca w grupach 3-osobowych.

Czas: 260 min.

Środki dydaktyczne:
– fragment konstrukcji dachu z wykonaną konstrukcją nośną poddasza,
– dokumentacja techniczna,
– profi le,
– płyty gipsowo-kartonowe,
– podstawowy sprzęt mierniczy,
– wiertarka,
– instrukcje bhp,
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela.
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Przebieg zajęć:

Zadania dla ucznia
Przedmiotem zadania jest zamontowanie płyt g-k w układzie dwuwarstwo-

wym do konstrukcji nośnej zabudowy poddasza.

FAZA WSTĘPNA
1. Sprawy organizacyjne.
2. Nawiązanie do tematu, omówienie celów zajęć.
3. Teoretyczna podbudowa i opis czynności jakie należy wykonać przy monto-

waniu płyt gipsowo-kartonowych w zabudowie poddasza.
4. Zapoznanie się z miejscem wykonania prac montażowych.
5. Instruktaż bhp.
6. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ćwiczenia.
7. Pokaz przez nauczyciela montowania pierwszej warstwy płyt g-k do profi li 

głównych konstrukcji nośnej z omówieniem istotnych czynności występują-
cych przy montażu płyt.

8. Pokaz przez nauczyciela montowania drugiej warstwy płyt g-k z omówie-
niem istotnych czynności występujących przy montażu płyt.

FAZA WŁAŚCIWA
1. Pokaz montowania pierwszej warstwy płyt g-k do profi li głównych kon-

strukcji nośnej przez jedną grupę uczniów w tempie zwolnionym.
2. Pokaz montowania pierwszej warstwy płyt g-k do profi li głównych kon-

strukcji nośnej przez jedną grupę uczniów w tempie normalnym.
3. Pokaz montowania drugiej warstwy płyt g-k przez jedna grupą uczniów 

w tempie zwolnionym.
4. Pokaz montowania drugiej warstwy płyt g-k przez jedną grupę uczniów 

w tempie normalnym.

FAZA KOŃCOWA
1. Wszystkie grupy wykonują montowanie pierwszej warstwy płyt g-k do pro-

fi li głównych konstrukcji nośnej.
2. Wszystkie grupy wykonują montowanie drugiej warstwy płyt g-k
3. Ocena poziomu opanowania czynności występujących przy montażu płyt: 

− uczniowie wskazują swoje mocne i słabe strony.
− nauczyciel analizuje prace uczniów i stwierdza, czy praca przebiega 

prawidłowo.
− grupy wspólnie z nauczycielem dokonują oceny pracy.

Praca domowa 
Odszukać w dostępnych źródłach opisy, rysunki, zdjęcia lub fi lmy przedsta-

wiające różne konstrukcje zabudowy poddasza w systemie suchej zabudowy i ich 
wykończenie. Zdobyte materiały przynieść i przedstawić na zajęciach.
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Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach:
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć 

i zdobytych umiejętności.
− analiza aktywności uczniów podczas zajęć.
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5. ĆWICZENIA

5.1. System obudów dachów

5.1.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1

Rozróżnij elementy konstrukcji obudowy dachu w systemie suchej zabudo-
wy przedstawionego przez nauczyciela i opisz ich przeznaczenie.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy dachu (materiał nauczania rozdz. 4.1.1),
2) zapoznać się z materiałami stosowanymi do obudowy dachu w systemie su-

chej zabudowy,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) opisać poszczególne elementy obudowy dachu,
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia,
– przybory kreślarskie,
– materiały do konstrukcji obudowy dachu.

Ćwiczenie 2
Przedstaw na rysunku w przekroju poprzecznym obudowę dachu w systemie 

suchej zabudowy.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy dachu (materiał nauczania rozdz. 4.1.1),
2) zapoznać się z materiałami stosowanymi do obudowy dachu,
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3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) narysować przekrój obudowy dachu,
5) nazwać poszczególne elementy obudowy dachu,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– blok techniczny formatu A4,
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.
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5.2. Montowanie systemu obudów dachów

5.2.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1 

Wyznacz położenie obudowy dachu na podstawie dokumentacji projektowej 
pomieszczenia. Zaznacz to położenie na ścianie szczytowej i ściance kolankowej.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania. 

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy dachu (materiał nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapoznać się konstrukcją dachu, którego ma być wykonana obudowa dachu,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać sprzęt do wyznaczenia położenia obudowy dachu,
5) wyznaczyć przebieg obudowy dachu,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– dokumentacja projektowa pomieszczenia,
– narzędzia miernicze, 
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 2 
Na wyznaczonym przebiegu obudowy dachu zamocuj profi le obwodowe.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy dachu (materiał nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapoznać się z materiałami stosowanymi do obudowy dachu,
3) zapoznać się z przebiegiem obudowy dachu,
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
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5) dobrać materiały i sprzęt do mocowania profi li,
6) zamocować profi le obwodowe,
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– profi le potrzebne do wykonania sufi tu podwieszanego,
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profi li,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 3 
Zamontuj profi le do belek więźby dachowej, gdzie ma być wykonana sucha 

zabudowa.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy dachu (materiał nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapoznać się z materiałami stosowanymi do obudowy dachu,
3) zapoznać się z przebiegiem obudowy dachu,
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
5) dobrać materiały do mocowania profi li,
6) zamocować profi le do belek więźby dachowej,
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– profi le i wieszaki potrzebne do wykonania konstrukcji obudowy dachu,
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profi li,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.
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Ćwiczenie 4 
Zamontuj izolację cieplną oraz paroizolację na fragmencie /między belka-

mi/dachu.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy dachu (materiał nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapoznać się konstrukcją dachu, którego ma być wykonana obudowa dachu,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać materiały do wykonania izolacji obudowy dachu,
5) zamontować izolację termiczną i paroizolację,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– wełna mineralna, paroizolacja,
– sprzęt do wykonania obudowy dachu,
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 5 
Wyznacz położenie obudowy dachu na podstawie dokumentacji projektowej 

pomieszczenia. Zaznacz to położenie na ścianie szczytowej i ściance kolankowej.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy dachu (materiał nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapoznać się konstrukcją dachu, którego ma być obudowa dachu,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać sprzęt do wyznaczenia położenia obudowy dachu,
5) wyznaczyć przebieg obudowy dachu,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.
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Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– dokumentacja projektowa pomieszczenia,
– narzędzia miernicze, 
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 6 
Na wyznaczonym fragmencie dachu wskazanym przez nauczyciela zamon-

tuj dwie płyty g-k. 

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy dachu (materiał nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapoznać się z miejscem mocowania płyt,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) przygotować płyty,
5) dobrać materiały,
6) zamocować płyty,
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– płyty g-k,
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania płyt g-k,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 7 
Wykonaj konstrukcję zabudowy okna dachowego w systemie suchej zabudowy.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.
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Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją zabudowy okna dachowego (materiał nauczania 
rozdz. 4.2.1),

2) zapoznać się z miejscem zabudowy okna,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać materiały,
5) wyznaczyć przebieg zabudowy okna,
6) zamontować profi le,
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– profi le i uchwyty,
– narzędzia i sprzęt potrzebny do montażu profi li,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.
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5.3. Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe

5.3.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1

Wykonaj spoinowanie fragmentu obudowy dachu.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy, której ma być wykonane spoinowa-
nie,

2) wybrać poziom jakości spoinowania,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania,
5) wykonać spoinowanie wskazanej części zabudowy dachu,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– fragment zabudowy dachu skośnego wykonanego z płyt g-k,
– materiały do wykonywania spoin,
– narzędzia do spoinowania,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 2 
Dokonaj obróbki fragmentu zabudowy okna połaciowego zamontowanego 

w dachu skośnym.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy okna, której ma być wykonane spoino-
wanie,

2) wybrać poziom jakości spoinowania,
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3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania,
5) wykonać spoinowanie wskazanej części zabudowy okna połaciowego,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Wyposażenie stanowiska pracy:
– fragment zabudowanego dachu skośnego wykonanego z płyt g-k,
– materiały do wykonywania spoin,
– narzędzia do spoinowania,
– materiały do wykończenia naroża,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 3 
Przeprowadź badanie tolerancji wykonanej zabudowy poddasza.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją obudowy, której ma być wykonane badanie tole-
rancji,

2) wybrać poziom jakości wykonania,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać materiały i sprzęt do badania tolerancji,
5) wykonać badanie tolerancji wskazanej części sufi tu,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– fragment zabudowanej połaci dachowej wykonanej z płyt g-k,
– narzędzia miernicze,
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

TEST 1
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montaż obudowy konstrukcji 
dachów”.

Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności:
− zadania 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 – z poziomu 

podstawowego,
− zadania 4, 5, 8, 18 – z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpo-

wiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. 

Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne:
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawo-

wego,
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego,
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpod-

stawowego,
– bardzo dobry – za rozwiązanie 17 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu 

ponadpodstawowego,

 Plan testu Klucz odpowiedzi

N
r 

za
da

ni
a

Cel operacyjny
(mierzone osiągnięcia 

ucznia) K
at

eg
or

ia
 

ce
lu

Po
zi

om
w

ym
ag

ań

Poprawna
odpowiedź

1.
Określić najważniejsze 
właściwości jakie powinna 
posiadać obudowa dachu.

C P c

2.

Określić podstawowe 
materiały izolacyjne 
stosowane w systemie suchej 
zabudowy dachu.

C P b

3.
Określić grubość stosowanej 
warstwy izolacji w obudowie 
dachu.

C P c

4. Określić sposób układania 
izolacji w obudowie dachu. C PP b
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5.
Określić funkcję paroizolacji 
stosowanej w obudowie 
dachu.

C PP d

6.

Rozróżnić poszczególne 
elementy konstrukcji 
dachu w systemie suchej 
zabudowy.

B P b

7.
Określić kolejność robót 
montażowych w systemach 
suchej zabudowy.

C P a

8. Określić typ połączenia 
obudowy dachu ze ścianą. C PP b

9. Rozpoznać etap montażowy 
obudowy dachu. A P d

10.
Określić sposób mocowania 
płyt g-k do konstrukcji 
dachu.

C P b

11.
Określić profi le stosowane 
w konstrukcji suchej 
zabudowy dachu.

C P c

12. Rozpoznać etap montażowy 
obudowy dachu. A P c

13.
Określić typ profi li 
stosowanych przy ścianach 
szczytowych.

C P b

14. Określić odległość między 
profi lami głównymi. C P c

15. Określić, czym mocuje się 
paroizolację. C P c

16. Określić sposób układania 
płyt g-k w obudowie dachu. C P b

17. Określić sposób montowania 
płyt g-k w obudowie dachu. C P c

18.
Określić sposób spoinowania 
krawędzi ciętej sfazowanej 
płyt g-k.

C PP b

19. Rozpoznać etap montażowy 
obudowy dachu. A P d

20.

Wymienić podstawowe 
materiały stosowane 
do spoinowania płyt 
w obudowie dachu.

A P c
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-

notygodniowym wyprzedzeniem.
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami 

punktowania.
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań 

testowych, jakie będą w teście.
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
6. Zapewnić uczniom możliwość samodzielnej pracy.
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydak-

tycznego (rozładować niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich możliwo-
ści).

9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbli-
żającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.

10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych.
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego.
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zada-

nia, które sprawiły uczniom największe trudności.
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejęt-

ności.
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie 

niepowodzeń dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania: jednokrot-

nego wyboru oraz prawda – fałsz.
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przy-
padku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.

6. Test składa się z dwóch części o różnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 3, 
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 – poziom podstawowy, zadania 
4, 5, 8, 18 – poziom ponadpodstawowy.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż 
jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Na rozwiązanie testu masz 90 min.

Powodzenia!
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1. Najważniejsze właściwości, jakie powinna posiadać obudowa dachu to

a) duża wytrzymałość mechaniczna.
b) dobra ochrona przeciwpożarowa.
c) dobra izolacyjność akustyczna i termiczna.
d) ochrona przed opadami atmosferycznymi.

2. Materiały izolacyjne zalecane do stosowania w obudowach dachu w syste-
mie suchej zabudowy to
a) styropian.
b) wełna mineralna.
c) pianki poliuretanowe.
d) płyty pilśniowe.

3. Grubość warstwy izolacji termicznej w obudowie dachu powinna wynosić
a) 10 cm.
b) 10-12 cm.
c) 20 cm.
d) 15 cm.

4. Zalecany sposób układania izolacji to
a) jednowarstwowy.
b) dwuwarstwowy.

5. Paroizolacja w obudowie dachu
a) chroni płyty g-k przed wilgocią.
b) chroni izolacją termiczną przed przeciekami z pokrycia dachu.
c) zwiększa dodatkowo izolację termiczną.
d) chroni izolację od wilgoci powstającej w pomieszczeniu.
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6. Opisz poszczególne elementy konstrukcyjne obudowy dachu oznaczone cy-
frami.

a) 1 – materiał izolacyjny, 3-folia, 4-płyta pilśniowa.
b) 2 – profi l CD, 3- paroizolacja, 4-płyta g-k.
c) 1 – element konstrukcyjny dachu, 2-profi l UD, 5-materiał izolacyjny.
d) 2 – profi l CD, 3- paroizolacja, 5-płyta g-k.

7. Jeżeli obudowa dachu i ścian wykonywana jest w systemie suchej zabudowy 
to ich montaż powinien odbywać się następująco
a) pierwsze wykonywane ściany.
b) pierwsza wykonywana obudowa dachu.
c) kolejność montażu jest obojętna.
d) powinny być montowane równolegle.

8. Jaki typ połączenia powinien być wykonany między obudową dachu a ścia-
ną w suchej zabudowie?
a) Stałe.
b) Ślizgowe.
c) Stałe lub ślizgowe zależnie od kąta między nimi.
d) Stałe lub ślizgowe zależnie od grubości obudowy dachu.

5
1

2

3

4
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9. Jakie czynności przy montażu obudowy dachu są przedstawiona na rysunku?

a) Wyznaczanie płaszczyzny przebiegu obudowy.
b) Układanie izolacji.
c) Mocowanie uchwytów i profi li.
d) Mocowanie podtrzymania izolacji.

10. Czy powinno się mocować płyty g-k bezpośrednio do konstrukcji dachu?
a) Tak.
b) Nie.

11. Jakie podstawowe profi le należy stosować w montażu suchej zabudowy dachu?
a) CW, C.
b) UW, U.
c) CD, UD.
d) CD, UA.

12. Jaki etap prac podczas obudowy dachu przedstawia rysunek?

a) Wyznaczanie płaszczyzny przebiegu obudowy.
b) Układanie izolacji.
c) Mocowanie uchwytów i profi li.
d) Układanie płyt.



120

Montaż systemów suchej zabudowy

13. Przy ścianach szczytowych powinno się stosować profi le
a) CD.
b) UD.
c) CW.
d) UW.
 

14. Odległość między profi lami głównymi powinna wynosić
a) 20-40 cm.
b) najwyżej 40 cm.
c) ok. 40 cm.
d) być równa szerokości płyt.

15. Paroizolacja powinna być montowana za pomocą
a) zszywek do belek stropowych.
b) wkrętów do belek stropowych.
c) dwustronnej taśmy klejącej.
d) specjalnego kleju.

16. Montaż płyt g-k należy wykonywać
a) równolegle do długości profi li.
b) prostopadle do długości profi li.
c) prostopadle lub równolegle do profi li zależnie od kształtu dachu.
d) na przemian prostopadle i równolegle do profi li.

17. Płyty g-k w obudowie dachu powinny być montowane tak, aby
a) styki pokrywały się ze sobą.
b) były przesunięte o połowę szerokości płyty.
c) styki były przesunięte względem siebie o co najmniej 40 cm.
d) spoiny były krzyżowe.

18. Który rysunek przedstawia przekrój spoinowania krawędzi ciętej sfazowanej 
płyt g-k montowanych w obudowie dachu?

 ....................................................................................................................... .
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19. Przedstawiony na rysunku etap montażu obudowy dachu to

a) montaż izolacji.
b) montaż płyt g-k.
c) wyznaczanie przebiegu obudowy dachu.
d) montaż obudowy okna dachowego.

20. Jakie materiały stosowane są do spoinowania płyt w obudowie dachu? 
a) Tylko masy szpachlowe.
b) Tylko taśmy zbrojące.
c) Masy szpachlowe i taśmy zbrojące.
d) Zaprawy gipsowe i taśmy.
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KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko  ......................................................................................................

Montaż obudowy konstrukcji dachów
Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi.

Numer 
pytania Odpowiedzi Punktacja

1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b

5 a b c d

6 a b c d

7 a b c d

8 a b c d

9 a b c d

10 a b

11 a b c d

12 a b c d

13 a b c d

14 a b c d

15 a b c d

16 a b c d

17 a b c d

18 a b c d

19 a b c d

20 a b c d

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montaż obudowy konstrukcji 
dachów”.

Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności:
− zadania 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 – z poziomu podstawo-

wego,
− zadania 4, 5, 6, 8, 14, 20 – z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpo-

wiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. 

Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne:
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawo-

wego, 
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego,
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpod-

stawowego,
– bardzo dobry – za rozwiązanie 17 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu 

ponadpodstawowego,

 Plan testu Klucz odpowiedzi

N
r 

za
da

ni
a

Cel operacyjny
(mierzone osiągnięcia 

ucznia) K
at

eg
or

ia
 

ce
lu

Po
zi

om
w

ym
ag

ań

Poprawna
odpowiedź

1.

Rozróżnić elementy 
konstrukcji obudowy 
dachu w systemie suchej 
zabudowy.

B P c

2.

Wymienić materiały 
izolacyjne stosowane do 
obudowy dachu w systemie 
suchej zabudowy.

A P b

3.

Określić zalecaną grubość 
warstw izolacji termicznej 
w systemach suchej 
zabudowy dachów.

C P b

4. Określić funkcję paroizolacji 
w obudowie dachu. C PP c
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5.

Określić warunki 
rozpoczęcia montażu 
obudowy dachu w systemie 
suchej zabudowy. 

C PP c

6.
Określić rolę drugiej 
warstwy izolacji w obudowie 
dachu.

C PP b

7.

Określić kolejność montażu 
ścian i obudowy dachu 
wykonywanych w systemie 
suchej zabudowy.

C P b

8.

Określić miejsce 
zastosowania połączenia 
ślizgowego w systemach 
suchej zabudowy.

C PP c

9. Rozpoznać etap montażowy 
obudowy dachu. A P a

10.
Określić sposób montażu 
profi li głównych do belek 
konstrukcyjnych.

C P b

11.
Określić rodzaje profi li 
stosowanych do obudowy 
dachu.

C P c

12. Rozpoznać czynności przy 
montażu obudowy dachu. A P c

13. Rozpoznać etap montażowy 
obudowy dachu. A P d

14.
Określić rolę taśmy 
akustycznej montowanej 
przy ścianie szczytowej.

C PP b

15. Określić odległość między 
profi lami głównymi. C P c

16. Określić rozstaw wkrętów do 
mocowania płyt. C P c

17.

Określić rozstaw 
wkrętów do mocowania 
w wewnętrznych warstwach 
płyt g-k w układach 
wielowarstwowych.

C P c

18. Określić sposób spoinowania 
płyt g-k w obudowie dachu. C P b
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19.
Rozpoznać rodzaj połączenia 
płyt g-k montowanych 
w obudowie dachu.

A P c

20.

Określić zastosowanie 
materiału gruntującego przy 
montażu sufi tu w systemie 
suchej obudowy dachu.

C PP c
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-

notygodniowym wyprzedzeniem.
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami 

punktowania.
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań 

testowych, jakie będą w teście.
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
6. Zapewnić uczniom możliwość samodzielnej pracy.
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydak-

tycznego (rozładować niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich możliwości).
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbli-

żającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych.
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego.
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zada-

nia, które sprawiły uczniom największe trudności.
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejęt-

ności.
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie 

niepowodzeń dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania: wielokrot-

nego wyboru oraz prawda – fałsz.
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przy-
padku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.

6. Test składa się z dwóch części o różnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 3, 
7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 – poziom podstawowy, zadania 4, 5, 6, 
8, 14, 20 – poziom ponadpodstawowy.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż 
jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Na rozwiązanie testu masz 90 min.

Powodzenia!
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH

1. Rozpoznaj elementy konstrukcji obudowy dachu w systemie suchej zabudowy.

a) 8 – materiał izolacyjny, 3 - folia, 4 - profi l CD.
b) 2 – profi l CD, 3 - paroizolacja, 4 - płyta g-k.
c) 1 – płyta g-k, 3 -uchwyt ES, 8 - material izolacyjny.
d) 2 – profi l CD, 3 - paroizolacja, 5 - płyta g-k.

2. Do izolacji termicznej obudowy dachu w systemach suchej zabudowy nale-
ży stosować
a) styropian i wełnę mineralną szklaną.
b) wełnę mineralną szklaną i skalną.
c) styropian i wełnę mineralną skalną.
d) tylko styropian.

3. Grubość poszczególnych warstw izolacji termicznej przy zalecanym ukła-
dzie dwóch warstw w obudowie dachu powinna wynosić
a) 10 i 10 cm.
b) 15 i 5 cm.
c) tyle, aby ich grubość wynosiła co najmniej 20 cm.
d) 12 i 8 cm.

4. Paroizolacja w obudowie dachu
a) chroni płyty g-k od wilgoci zewnętrznej.
b) dodatkowo izoluje dach termicznie.
c) chroni izolację przed wilgocią z pomieszczenia.
d) chroni dodatkowo przed przepływem powietrza.
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5. Jakie warunki muszą być spełnione, aby można było przeprowadzić montaż 
suchej obudowy dachu?
a) Odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność, zamontowana sto-

larka okienna.
b) Zakończone roboty mokre, zamontowana stolarka drzwiowa i okienna.
c) Zakończone roboty mokre, zamontowana stolarka okienna, odpowied-

nia temperatura, odpowiednia wilgotność.
d) Wykonany stan surowy budynku.

6. Dwuwarstwowe ułożenie izolacji
a) stosuje się, gdy mamy różne materiały izolacyjne.
b) likwiduje mostki cieplne.
c) ułatwia układanie izolacji.
d) stosuje się tam, gdzie wynika to z konstrukcji dachu.

7. Gdy na poddaszu ma być wykonana zabudowa ścian działowych, to obudo-
wa dachu w systemie suchej zabudowy powinna być wykonana
a) przed wykonywaniem ścian.
b) po wykonaniu obudowy ścian.

8. Gdzie powinno być wykonane połączenie ślizgowe w systemie suchej obu-
dowy dachu?
a) Na załamaniach dachu.
b) Między płytami przy dużej powierzchni dachu.
c) Na połączeniu obudowy dachu i ściany.
d) Przy obudowie okien dachowych. 

9. Jaki etap montażu obudowy dachu jest przedstawiony na rysunku?

a) Wyznaczanie płaszczyzny przebiegu obudowy.
b) Układanie izolacji.
c) Mocowanie uchwytów i profi li.
d) Układanie płyt.
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10. Profi le główne powinny być montowane do belek konstrukcyjnych dachu
a) równolegle.
b) prostopadle.
c) prostopadle lub równolegle zależnie od wymiarów dachu.
d) równolegle i prostopadle. 

11. Materiały stosowane w montażu suchej zabudowy dachu to:
a) profi le CW i C, uchwyty ES, masy szpachlowe, taśmy zbrojące.
b) profi le UW i U, uchwyty ES, blachowkręty, masa szpachlowa.
c) profi le CD i UD, uchwyty ES, taśmy zbrojące, masy szpachlowe.
d) profi le UA i wieszaki, łączniki poprzeczne, masy szpachlowe.

12. Jakie czynności przy obudowie dachu przedstawia rysunek?

a) Wyznaczanie płaszczyzny przebiegu obudowy.
b) Podtrzymywanie izolacji.
c) Klejenie taśmy do profi li przy montażu paroizolacji.
d) Klejenie taśmy akustycznej.

13. Jaki etap montażu obudowy dachu jest przedstawiony na rysunku?

a) Wyznaczanie płaszczyzny przebiegu obudowy.
b) Układanie izolacji.
c) Klejenie taśmy do profi li przy montażu paroizolacji.
d) Montowanie paroizolacji.
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14. Jaką rolę pełni taśma akustyczna (polietylenowa) montowana przy ścianach 
szczytowych, gdy montowana jest sucha zabudowa dachu?
a) Uszczelnia połączenie okładziny dachu i ściany.
b) Niweluje przenoszenie drgań z budynku na konstrukcje dachu.
c) Niweluje przenoszenia drgań z konstrukcji dachu na ściany.
d) Poprawia izolacje termiczną obudowy dachu.

15. Odległość między profi lami głównymi powinna wynosić
a) 20-40 cm.
b) najwyżej 40 cm.
c) ok. 40 cm.
d) tyle co szerokość płyt.

16. Rozstaw wkrętów do mocowania płyt g-k w poszyciach jednowarstwowych 
powinien wynosić
a) 40 cm.
b) 20 cm.
c) 17 cm.
d) od 17 do 40 cm.

17. Rozstaw wkrętów do mocowania płyt g-k w wewnętrznych warstwach w po-
szyciach wielowarstwowych powinien wynosić
a)  co najmniej 17 cm.
b)  od 17 do 40 cm.
c)  maksymalnie 40 cm.
d)  min. 40 cm.

18. Przedstawiona na rysunku spoina płyt g-k wykonana jest kolejno z

a) warstwy masy szpachlowej, taśmy spoinowej, warstwy masy szpachlo-
wej fi niszowej.

b) taśmy spoinowej, warstwy masy szpachlowej, warstwy masy fi niszowej.
c) warstwy masy konstrukcyjnej, taśmy zbrojącej, masy fi niszowej.
d) warstwy masy szpachlowej konstrukcyjnej, masy szpachlowej fi niszo-

wej, materiału gruntującego.
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19. Rysunek przedstawia

a) spoinowanie styku płyt g-k ze ścianą.
b) łączenie płyt różnego typu.
c) spoinowanie krawędzi płyt sfazowanych z użyciem taśm.
d) spoinowanie wszystkich płyt.

20. Materiał gruntujący nanosi się na zaszpachlowaną powierzchnię sufi tu 
w celu
a) dodatkowego wygładzenia powierzchni.
b) utwardzenia powierzchni płyt i masy szpachlowej.
c) wyrównania nasiąkliwości płyt i masy szpachlowej.
d) zabezpieczenia przed wilgocią.
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KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko  ......................................................................................................

Montaż obudowy konstrukcji dachów
Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi.

Numer 
pytania Odpowiedzi Punktacja

1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b c d

5 a b c d

6 a b c d

7 a b

8 a b c d

9 a b c d

10 a b c d

11 a b c d

12 a b c d

13 a b c d

14 a b c d

15 a b c d

16 a b c d

17 a b c d

18 a b c d

19 a b c d

20 a b c d

Razem
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1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Państwu część Poradnika dla nauczyciela „Technologia sy-
stemów suchej zabudowy wnętrz” dotyczącą montażu okładzin ściennych, który 
będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w za-
wodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:
− wymagania wstępne,
− wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje podczas zajęć,
− przykładowe scenariusze zajęć,
− propozycje ćwiczeń, które mają na celu ukształtowanie u uczniów 

umiejętności praktycznych,
− wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki,
Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metoda-

mi ze szczególnym uwzględnieniem:
− pokazu z objaśnieniem,
− tekstu przewodniego,
− metody projektów,
− ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od 

samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej.
W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, 

nauczyciel może posłużyć się zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadań te-
stowych, zawierającym różnego rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano również:
− plan testu w formie tabelarycznej,
− punktacje zadań,
− propozycje norm wymagań,
− instrukcję dla nauczyciela,
− instrukcję dla ucznia,
− kartę odpowiedzi,
− zestaw zadań testowych.

137
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Montaż okładzin 
ściennych” uczeń powinien umieć:
− stosować terminologię budowlaną,
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane,
− posługiwać się dokumentacją budowlaną,
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-

mi bhp,
− transportować materiały budowlane,
− korzystać z różnych źródeł informacji,
− rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy,
− przygotowywać zaprawy gipsowe,
− dobierać narzędzia i sprzęt do robót montażowych,
− wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
− przestrzegać zasad montażu, użytkowania i demontażu rusztowań w robo-

tach budowlanych.
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3. CELE KSZTAŁCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć:
− przygotować stanowisko do montażu okładzin ściennych,
− dobrać narzędzia i sprzęt do montażu okładzin ściennych,
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montażu 

okładzin ściennych,
− przygotować podłoże pod suchy tynk,
− dobrać odpowiednie płyty do suchego tynku,
− przygotować i przyciąć płyty do montażu suchego tynku,
− wykonać suchy tynk na murach (bezpośredni),
− wyznaczyć płaszczyznę zabudowy suchego tynku,
− wyznaczyć miejsca mocowania uchwytów dla okładzin na profi lach ścien-

nych,
− dobrać i zamontować profi le do montażu suchego tynku,
− dobrać odpowiedni rodzaj izolacji okładzin ściennych,
− ułożyć warstwy izolacyjne,
− ułożyć okładziny na profi lach ściennych,
− wykonać montaż okładzin ściennych do zakrycia instalacji,
− wykonać prace pomocnicze związane z montażem okładzin ściennych,
− dobrać sposób naprawy uszkodzeń elementów okładzin ściennych,
− naprawić uszkodzone elementy okładzin ściennych,
− ocenić jakość montażu okładzin ściennych,
− wykonać kalkulację kosztów materiałów i montażu okładzin ściennych.



140

Montaż systemów suchej zabudowy

4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusz zajęć 1

Osoba prowadząca  ................................................................................................ .
 Modułowy program nauczania: Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 712905
 Moduł: Technologia robót okładzinowych i zabudowy 

podłóg 712905.Z2.
 Jednostka modułowa: Montaż okładzin ściennych 712905.Z2.01

Temat: Wyznaczanie przebiegu okładziny ściennej.
Cel ogólny: Wykorzystanie sposobu wyznaczania przebiegu okładzin ściennych 

z płyt gipsowo-kartonowych.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi :
− określić przebieg płaszczyzny muru, na którym ma być wykonana okładzina 

ścienna,
− wyznaczyć płaszczyznę przebiegu okładziny ściennej,
− zaznaczyć przebieg okładziny przy pomocy „placków” gipsowych. 

Metody nauczania – uczenia się: 
− pokaz z instruktażem.

Formy organizacyjne pracy uczniów:
− indywidualna, 
− grupowa.

Czas: 300 min.

Środki dydaktyczne:
– zestawy ćwiczeń opracowane przez nauczyciela dla każdego zespołu ucz-

niów,
– przyrządy pomiarowe (piony murarskie, łaty, sznurek, laser budowlany),
– kielnia,
– klej gipsowy,
– przybory kreślarskie.



141

712905.Z2 Montaż okładzin ściennych

Przebieg zajęć:

Zadanie dla ucznia
Przedmiotem zadania jest wyznaczenie przebiegu okładziny ściennej z płyt 

gipsowo-kartonowych. 

FAZA WSTĘPNA
Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomie-

nie uczniów z metodą pokazu z instruktażem.

FAZA WŁAŚCIWA

Etap 1
1. Wyjaśnienie celu i przedmiotu pokazu.
2. Pokaz wyznaczania przebiegu okładziny ściennej.
3. Pokaz bardziej skomplikowanych czynności przy wyznaczaniu przebiegu 

okładzin ściennych

Etap 2
1. Wybranie grupy uczniów do wykonania pokazu wyznaczania przebiegu 

okładziny ściennej.
2. Wybrana grupa uczniów wykonuje wyznaczenie przebiegu okładziny ścien-

nej w tempie zwolnionym.
3. Wybrana grupa uczniów wykonuje wyznaczenie przebiegu okładziny ścien-

nej w tempie normalnym.

Etap 3
1. Podział wszystkich uczniów na mniejsze grupy (2-3 osoby).
2. Wykonanie czynności wyznaczania przebiegu okładzin ściennej przez 

wszystkich uczniów.
3. Ocena poziomu wykonania wszystkich czynności związanych z wyznacza-

niem przebiegu okładziny ściennej.

FAZA KOŃCOWA
Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły im 

najwięcej trudności. Nauczyciel podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje, jakie nowe, 
ważne umiejętności zostały wykształcone, jakie wystąpiły nieprawidłowości.

Praca domowa
Odszukać w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające różne 

konstrukcje ścian działowych w z płyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiały 
przynieść i przedstawić na zajęciach.
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Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach:
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, 

trudności podczas realizowania zadania i zdobywania umiejętności, wyko-
rzystywania materiałów dydaktycznych,

− analiza aktywności uczniów podczas zajęć.
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Scenariusz zajęć 2

Osoba prowadząca  ................................................................................................ .
 Modułowy program nauczania: Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 712905
 Moduł: Technologia robót okładzinowych i zabudowy 

podłóg 712905.Z2.
 Jednostka modułowa: Montaż okładzin ściennych 712905.Z2.01

Temat: Przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych do muru.
Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności przyklejania płyt gipsowo-kartonowych 

do muru.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi :
− dobrać materiały i sprzęt do przyklejania płyt g-k,
− zorganizować stanowisko do wykonywania przyklejania zgodnie z zasadami 

bhp,
− wykonać klejenie płyt g-k do muru,
− ocenić wykonaną przez siebie pracę.

Metody nauczania–uczenia się: 
− ćwiczenia praktyczne.

Formy organizacyjne pracy uczniów:
− praca zespołowa (grupy 2 osobowe).

Czas: 220 min.

Środki dydaktyczne:
– mur o odpowiednich wymiarach,
– dokumentacja techniczna,
– płyty g-k,
– systemowy klej gipsowy,
– podstawowy sprzęt mierniczy,
– narzędzia do nakładania kleju gipsowego,
– instrukcje bhp,
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela.
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Przebieg zajęć:

Zadania dla ucznia
Przedmiotem zadania jest zamontowanie płyt g-k do muru.

FAZA 1
1. Sprawy organizacyjne.
2. Nawiązanie do tematu, omówienie celów zajęć.
3. Teoretyczna podbudowa i opis czynności jakie należy wykonać przy kleje-

niu płyt g-k,
4. Instruktaż bhp.
5. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ćwiczenia.
6. Pokaz klejenia płyty g-k do muru przez nauczyciela w normalnym tempie.

FAZA 2
1. Demonstracja klejenia płyty g-k do muru przez nauczyciela w zwolnionym 

tempie z omówieniem istotnych czynności występujących przy klejeniu płyt.
2. Demonstracja klejenia płyt do muru przez nauczyciela w tempie normalnym

FAZA 3
1. Uczniowie w dwuosobowych grupach:

− pobierają z przygotowanego podręcznego magazynu narzędzia do wy-
konania ćwiczenia,

− wyznaczają położenie okładziny ściennej,
− przygotowują płyty do montażu,
− nakładają klej na ściany,
− przykładają płyty g-k do „placków” na ścianie,
− przyklejają drugą płytę g-k obok pierwszej,
− sprawdzają poprawność przyklejenia płyt przy pomocy łaty,
− zakładają profi le wzmacniające narożnik,
− wykonują spoinowanie.

Zakończenie zajęć
1) Każdy z uczniów wskazuje swoje mocne i słabe strony.
2) Nauczyciel analizuje prace uczniów i stwierdza, czy praca przebiega prawid-

łowo.
3) Uczniowie prezentują swoją pracę według kolejności wykonanych prac.
4) Grupa wspólnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.

Praca domowa 
Odszukać w dostępnych źródłach opisy, rysunki lub zdjęcia przedstawiające 

różne wykończenia ścian działowych i okładzin ściennych wykonanych z płyt 
gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiały przynieść i przedstawić na zajęciach.
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Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach:
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć 

i zdobytych umiejętności.
− analiza aktywności uczniów podczas zajęć.
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5. ĆWICZENIA

5.1. Systemy okładzin ściennych 

5.1.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1

Rozpoznaj rodzaje systemów okładzin ściennych przedstawionych przez na-
uczyciela na rysunkach lub modelach.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z rodzajami systemów okładzin ściennych (materiał nauczania 
rozdz. 4.1.1),

2) zapoznać się z materiałami przedstawionymi przez nauczyciela,
3) rozpoznać poszczególne rodzaje okładzin ściennych,
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− metoda przewodniego tekstu

Środki dydaktyczne:
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia,
– przybory kreślarskie,
– rysunki lub modele konstrukcji systemów okładzin ściennych.

Ćwiczenie 2
Na podstawie przekazanej przez nauczyciela dokumentacji oraz wskazanych 

miejsc montowania okładzin ściennych zaproponuj rodzaj okładziny ściennej. 

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się zasadami stosowania poszczególnych rodzajów okładzin ścien-
nych (materiał nauczania rozdz.4.1.1),

2) zapoznać się z dokumentacją przedstawioną przez nauczyciela,
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3) zapoznać się z podłożem, na którym ma być wykonana okładzina ścienna,
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
5) wybrać odpowiedni rodzaj okładziny ściennej,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− metoda projektów, metoda przewodniego tekstu.

Środki dydaktyczne:
– dokumentacja projektowa,
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 3
Pogrupuj przekazane przez nauczyciela kartki zawierające nazwy różnych 

materiałów według ich stosowania w systemach okładzin ściennych.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z rodzajami systemów okładzin ściennych (materiał nauczania 
rozdz. 4.1.1),

2) zapoznać się z konstrukcją systemów okładzin ściennych (materiał naucza-
nia rozdz. 4.1.1),

3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dokonać podziału kartek z napisami nazw materiałów i dopasować do rodza-

ju okładzin ściennych,
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− metoda przewodniego tekstu, metoda projektów.

Środki dydaktyczne:
– kartki z nazwami materiałów stosowanych w systemach okładzin ścien-

nych,
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia.
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5.2. Etapy montowania systemów okładzin ściennych

5.2.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1 

Wyznacz położenie suchego tynku na podstawie dokumentacji projektowej 
pomieszczenia wskazanego przez nauczyciela. 

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją suchego tynku (materiał nauczania rozdz. 4.2),
2) zapoznać się z dokumentacją miejsca wykonania suchego tynku,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) przygotować materiały i sprzęt do wyznaczenia położenia suchego tynku,
5) wyznaczyć położenie suchego tynku,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:
– dokumentacja projektowa pomieszczenia,
– materiały do wykonywania suchego tynku,
– narzędzia miernicze,
– narzędzia i sprzęt do wykonywania suchego tynku, 
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 2
Wyznacz na płycie g-k miejsca układania kleju gipsowego zgodnie z zasada-

mi przy klejeniu płyt w suchym tynku.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją suchego tynku (materiał nauczania rozdz. 4.1.1),
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2) zapoznać się z zasadami wyznaczania położenia placków gipsowych oraz 
nakładania kleju gipsowego na płyty,

3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) zaznaczyć na płycie (np. kredą) miejsca nakładania kleju gipsowego,
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.
 

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− metoda przewodniego tekstu, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:
– płyta g-k,
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 3 
Na ścianie wskazanej przez nauczyciela przyklej dwie płyty g-k. 

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją suchego tynku (materiał nauczania rozdz. 4.2),
2) zapoznać się z miejscem klejenia płyt,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) przygotować płyty,
5) dobrać materiały,
6) nałożyć klej gipsowy na płyty,
7) przykleić płyty,
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− pokaz z instruktażem, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:
– płyty g-k,
– narzędzia i sprzęt potrzebny do klejenia płyt g-k,
– klej gipsowy,
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia,
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Ćwiczenie 4
Wyznacz położenie okładziny ściennej na łącznikach CD 60 oraz położenie 

łączników ES potrzebnych do ich mocowania.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją okładziny ściennej mocowanej na profi lach CD 
60 (materiał nauczania rozdz. 4.2),

2) zapoznać się z miejscem wykonania okładziny,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) przygotować narzędzia i sprzęt do wyznaczenia położenia okładziny ściennej,
5) wyznaczyć położenie okładziny ściennej,
6) wyznaczyć położenie uchwytów ES,
7) zamontować kilka uchwytów w wyznaczonych miejscach,
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem.

Środki dydaktyczne:
– dokumentacja projektowa dotycząca wykonywania okładzin ściennych,
– uchwyty ES,
– narzędzia i sprzęt do wyznaczania położenia okładzin ściennych,
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia,

Ćwiczenie 5 
Wykonaj montaż fragmentu okładziny ściennej do prowadzenia instalacji 

kanalizacyjnej (np. obudowa szachtów).

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją okładziny ściennej mocowanej na profi lach CD 
60 (materiał nauczania rozdz. 4.2),

2) zapoznać się z miejscem wykonania okładziny,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
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4) przygotować narzędzia i sprzęt do wyznaczenia położenia okładziny ścien-
nej,

5) wyznaczyć położenie okładziny ściennej w miejscu prowadzenia instalacji,
6) zamontować profi le i uchwyty,
7) zamontować płyty,
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem.

Środki dydaktyczne:
– płyty g-k,
– profi le stalowe,
– narzędzia i sprzęt do montażu,
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia.
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5.3. Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe

5.3.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1

Wykonaj spoinowanie fragmentu okładziny ściennej wykonanej z płyt g-k 
wskazanego przez nauczyciela.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją okładziny ściennej, której ma być wykonane spo-
inowanie,

2) wybrać poziom jakości spoinowania,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) dobrać materiały i sprzęt do spionowania,
5) wykonać spoinowanie wskazanej części okładziny,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− pokaz z objaśnieniem, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:
– fragment okładziny ściennej wykonanej z płyt g-k,
– materiały do wykonywania spoin,
– narzędzia do spoinowania,
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 2 
Dokonaj obróbki fragmentu naroża wewnętrznego między sufi tem a ścianą 

z wykonaną okładziną ścienną.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z miejscem, w której ma być wykonana obróbka naroża we-
wnętrznego,
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2) określić sposób obróbki naroża,
3) wybrać poziom jakości spoinowania,
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
5) dobrać materiały i sprzęt do spionowania,
6) dobrać materiały do wykonania naroża wewnętrznego,
7) wykonać obróbkę wskazanego naroża,
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− pokaz z objaśnieniem, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe.

Środki dydaktyczne:
– fragment sufi tu i okładziny ściennej wykonanej z płyt g-k.
– materiały do wykonywania spoin,
– narzędzia do spoinowania,
– materiały do wykończenia naroża,
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia.

Ćwiczenie 3
Dokonaj obróbki fragmentu naroża zewnętrznego ścian z okładziną ścienną 

wykonaną z płyt g-k.

Wskazówki do realizacji
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z miejscem, w którym ma być wykonana obróbka naroża ze-
wnętrznego,

2) określić sposób obróbki naroża,
3) wybrać poziom jakości spoinowania,
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
5) dobrać materiały do obróbki naroża zewnętrznego,
6) dobrać materiały i sprzęt do spionowania,
7) wykonać obróbkę wskazanego naroża,
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się: 
− pokaz z objaśnieniem, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe.
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Środki dydaktyczne:
– fragment ścian z okładziną ścienną wykonaną z płyt g-k,
– materiały do wykonywania spoin,
– materiały do wykonania naroża zewnętrznego,
– narzędzia do spoinowania,
– materiały do wykończenia naroża,
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego

TEST 1
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montaż okładzin ściennych”.

Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności:
− zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 – z poziomu podstawo-

wego,
− zadania 15, 16, 17, 18, 20 – z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpo-

wiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu 
uczeń otrzymuje gdy odpowie prawidłowo na co najmniej 50%.

Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne:
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawo-

wego, 
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego,
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpod-

stawowego,
– bardzo dobry – za rozwiązanie 17 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu 

ponadpodstawowego,

 Plan testu Klucz odpowiedzi

N
r 

za
da

ni
a

Cel operacyjny
(mierzone osiągnięcia 

ucznia) K
at

eg
or

ia
 

ce
lu

Po
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om
w

ym
ag

ań

Poprawna
odpowiedź

1.
Wymienić podstawowe 
elementy systemu okładzin 
ściennych.

A P

– sztywność
– wytrzymałość
– izolacyjność akustyczna
– odporność ogniowa

2. Wymienić główne systemy 
okładzin ściennych. A P

– płyty gipsowo-kartonowe 
– profi le stalowe
– izolacja z wełny mineralnej
– masa szpachlowa spoinowa 
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3.
Określić sposób mocowania 
płyt g-k 
w suchych tynkach.

C P c

4.
Określić rolę placków 
gipsowych w montażu 
suchych tynków.

C P b

5.
Określić długość płyt g-k 
przyklejanych 
w suchych tynkach.

C P c

6.
Określić wysokość 
pomieszczeń, w których 
można stosować suchy tynk.

C P b

7.

Określić miejsce rozpoczęcia 
przyklejania płyt przy 
montażu suchego tynku 
zależnie od wielkości 
pomieszczenia.

C P a) od brzegu ściany
b) od środka ściany

8. Określić miejsce mocowania 
profi li CD 60. C P c

9.
Określić rozstaw mocowania 
uchwytów ES do mocowania 
profi li CD 60.

C P a, c

10. Określić, na jakich profi lach 
montuje się przedścianki. C P c

11.

Określić, w których 
systemach okładzin 
ściennych konieczne jest 
wyznaczenie linii przebiegu 
okładzin.

C P b, c

12.
Wyznaczyć miejsca 
nakładania kleju gipsowego 
na płytach g-k.

C P

13.
Określić położenie linii 
wyznaczającej przebieg 
okładziny.

C P c

14.
Rozpoznać elementy 
konstrukcji okładziny 
ściennej na profi lach CD 60. 

A P

a) 2-taśma uszczelniająca
b) 4-profi l CD 60
c) 5-profi l UW
d) 6- uchwyt ES
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15.

Określić rodzaje materiałów 
stosowanych przy 
montowaniu okładzin 
ściennych na ścianach 
zewnętrznych.

C PP folia paroizolacyjna 

16. Określić długość zakładek 
przy łączeniu profi li CW (C). C PP

a) 50 cm,
b) 75 cm,
c) 100 cm.

17.

Określić, jakiej wysokości 
przedścianki można 
wykonać stosując 
odpowiednie profi le.

C PP
a) 3 m,
b) 4 m,
c) 5 m.

18.

Określić długość 
profi li w stosunku do 
pomieszczenia stosowanych 
przy montażu przedścianki.

C PP b

19.
Wymienić kolejność 
czynności przy przycinaniu 
płyt.

A P a

20.

Wymienić podstawowe 
tolerancje wymiarowe 
przebiegu wykonanych 
płaszczyzn i krawędzi, które 
będą oceniane podczas 
odbioru wykonanych prac.

A PP

– odchylenia powierzchni od 
płaszczyzny czyli czy wstępują 
pofalowania powierzchni 
okładziny,

– odchylenia krawędzi płaszczyzny 
od linii prostej czyli czy występują 
odchylenia, w pionie i poziomie 
w miejscach przecięcia się dwóch 
płaszczyzn np. narożników 
wewnętrznych, narożników 
zewnętrznych okładzin, 

– odchylenia powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego,

– odchylenia powierzchni i krawędzi 
od kierunku poziomego,

– odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 
w dokumentacji
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-

notygodniowym wyprzedzeniem.
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami 

punktowania.
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań 

testowych, jakie będą w teście.
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
6. Zapewnić uczniom możliwość samodzielnej pracy.
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydak-

tycznego (rozładować niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich możliwości).
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbli-

żającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych.
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego.
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zada-

nia, które sprawiły uczniom największe trudności.
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejęt-

ności.
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie 

niepowodzeń dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, 

z luką i jednokrotnego wyboru, prawda – fałsz.
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przy-
padku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.

6. Test składa się z dwóch części o różnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 – poziom podstawowy, zadania 15, 16, 
17, 18, 20 - poziom ponadpodstawowy. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy 
będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania.

7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż 
jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

8. Na rozwiązanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materiały dla ucznia:
– instrukcja,
– zestaw zadań testowych,
– karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1. Wymień podstawowe elementy wchodzące w skład systemu okładzin ścien-

nych w systemach suchej zabudowy.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

2. Wymień główne systemy okładzin ściennych.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

3. Płyty g-k w suchych tynkach należy mocować za pomocą
a) klejenia i mocowania mechanicznego.
b) mocowania tylko mechanicznego.
c) klejenia.
d) elementów zależnych od rodzaju konstrukcji.

4. Jaką rolę w suchych tynkach odgrywają placki gipsowe?
a) Wyrównują ścianę, na której układa się suchy tynk.
b) Wyznaczają płaszczyznę układania płyt g-k.
c) Pozwalają zastosować dodatkowe wypełnienie ściany.
d) Zmniejszają zużycie kleju.

5. Jaką długość powinny mieć płyty g-k przyklejane w systemie suchego tynku?
a) Mniejszą o ok. 3 cm od wysokości pomieszczenia.
b) Taką, aby były dobrze dopasowane do wysokości pomieszczenia.
c) Mniejszą o 1,5 cm od wysokości pomieszczenia.
d) Równą wysokości pomieszczenia.

6. Maksymalna dopuszczalna wysokość pomieszczeń zabudowywanych su-
chym tynkiem powinna wynosić 
a) 2 m.
b) 3 m.
c) od 3 do 4 m.
d) 2,5 m.
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7. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od

a)  ...............................................  – gdy ściana ma mniej niż 6 m długości.

b)   ..................................................  – gdy ścian ma powyżej 6 m długości.

8. Profi le CD 60 należy ustawiać pionowo i mocować do
a) podłogi i sufi tu przy pomocy odpowiednich uchwytów.
b) ściany konstrukcyjnej przy pomocy odpowiednich uchwytów.
c) profi li przyściennych UD 30 zamocowanych na podłodze i sufi cie.
d) profi li przyściennych UD 30 rozmieszczonych na całej ścianie.

9. Rozstaw uchwytów ES do mocowania profi li CD 60 powinien wynosić
a) w pionie maksymalnie 125 cm.
b) w pionie co najmniej 125 cm.
c) w poziomie maksymalnie 60 cm.
d) w poziomie co najmniej 60 cm.

10. Przedścianki należy mocować na profi lach
a) CD.
b) UW (U).
c) CW (C).
d) UA.

11. Które systemy okładzin ściennych wymagają wyznaczania linii przebiegu 
okładzin?
a) Suchy tynk.
b) Okładzina ścienna na profi lach CD 60.
c) Przedścianki.

12. Zaznacz na rzucie płyty miejsca nakładania kleju gipsowego do jej mocowania.
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13. Linia wyznaczająca na podłodze przebieg okładziny powinna być linią
a) wyznaczającą powierzchnię okładziny.
b) do której przykłada się środek profi li UW.
c) do której przykłada się krawędź zewnętrzną profi li UW.
d) do której przykłada się krawędź wewnętrzną profi li UW.

14. Nazwij elementy konstrukcji okładziny ściennej na profi lach CD 60.

a) 2 –  ......................................................................................................... .

b) 4 –  ......................................................................................................... .

c) 5 –  ......................................................................................................... .

d) 6 –  ......................................................................................................... .

15. Przy montowaniu okładziny ściennej na ścianie zewnętrznej, oprócz wełny 
mineralnej konieczne jest zastosowanie

 ....................................................................................................................... .

16. Długość zakładki przy łączeniu profi li zależy od ich długości i wynosi

a) dla profi li CW (C) 50 –  ......................................................................... .

b) dla profi li CW (C) 75 –  ......................................................................... .

c) dla profi li CW (C) 100 –  ....................................................................... .
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17. Wysokość przedścianki jaką można wykonać przy zastosowaniu podanych 
profi li wynosi

a) dla profi li CW (C) 50, UW (U) 50 – ..................................................... .

b) dla profi li CW (C) 75, UW (U) 75 – ..................................................... .

c) dla profi li CW (C) 100, UW (U) 100 – ................................................. .

18. Długość profi li CW (C) w konstrukcji przedścianki powinna być
a) równa wysokości pomieszczenia.
b) mniejsza o ok. 1 cm od wysokości pomieszczenia.
c) mniejsza o grubość profi li CU.
d) mniejsza o ok. 2 cm od wysokości pomieszczenia.

19. Płyty g-k należy mocować do profi li
a) tylko pionowych.
b) tylko poziomych.
c) pionowych i poziomych.
d) pionowych, a przy większych wysokościach także poziomych.

20. Wymień podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płasz-
czyzn i krawędzi, które będą oceniane podczas odbioru wykonanych prac. 

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

d)  ............................................................................................................... .

e)  ............................................................................................................... .
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KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko  ......................................................................................................

Montaż okładzin ściennych
Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi.

Numer 
pytania Odpowiedzi Punktacja

1 a b c d

2 a b c

3 a b c d

4 a b c d

5 a b c d

6 a b c d

7 a b

8 a b c d

9 a b c d

10 a b c d

11 a b c

12

13 a b c d

14 a b c d

15

16 a b c

17 a b c

18 a b c d

19 a b c d

20 a b c d e

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montaż okładzin ściennych”.

Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności:
− zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 – z poziomu pod-

stawowego,
− zadania 9, 15, 19, 20 – z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpo-

wiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu 
uczeń otrzymuje gdy odpowie prawidłowo na co najmniej 50%.

Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne:
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawo-

wego, 
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego,
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 1 z poziomu ponadpod-

stawowego,
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu 

ponadpodstawowego,

 Plan testu Klucz odpowiedzi

N
r 

za
da

ni
a

Cel operacyjny
(mierzone osiągnięcia 

ucznia) K
at
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w
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Poprawna
odpowiedź

1. Wyjaśnić pojecie „suchy 
tynk”. A P Płyty g-k klejone do podłoża

2.
Określić warunki jakie musi 
spełniać podłoże pod suchy 
tynk.

C P
Suche, nie tłuste, pozbawione powłok 
farb wapiennych i olejnych.

3.
Określić, jaką funkcję pełnią 
placki gipsowe (marki) 
w suchym tynku.

C P c

4.
Określić sposób układania 
kleju gipsowego na płycie 
przed jej klejeniem.

C P d

5.
Określić miejsce 
rozpoczynania klejenia płyt 
zależnie od długości ściany.

C P a
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6.

Wymienić przypadki gdy 
uzasadnione jest stosowanie 
okładzin ściennych na 
profi lach CD 60.

A P

– wysokość ściany przekracza
 300 cm
– doprowadzenie powierzchni 

ściany do klejenia klejem są 
nieuzasadnione ekonomicznie

– w przypadku oczekiwania 
poprawy izolacyjności akustycznej 
i ogniowej ściany 

7.
Określić sposób ustawiania 
profi li CD 60 w okładzinach 
ściennych.

C P c

8.
Określić, jakie profi le 
stosuje się do montowania 
przedścianek.

C P CW (C), UW

9.
Określić wielkość zakładek 
profi li zależnie od wysokości 
przedścianki.

C PP
a) 0,5 m,
b) 0,75 m,
c) 1 m.

10.

Określić miejsce 
wyznaczania linii 
wyznaczającej przebieg 
okładziny ściennej na 
profi lach CD 60.

C P c

11.
Określić sposób rysowania 
linii wyznaczającej przebieg 
przedścianki.

C P
d

12. Ustalić kolejność prac przy 
montażu okładziny ściennej. C P b

13.
Określić, czy łączy się 
profi le CD 60 i UD 30 
w okładzinach ściennych?

C P b

14.
Wymienić, jakie profi le 
stosuje się do montażu 
przedścianek? 

A P c

15.
Określić, kiedy stosuje się 
folię paroizolacyjną przy 
montażu okładzin ściennych.

C PP d

16. Określić, do jakich profi li 
przykręca się płyty. C P a

17.
Określić sposób ustawiania 
płyt przy montażu okładzin 
ściennych.

C P b
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18.

Określić sposób 
rozprowadzania masy 
szpachlowej przy pierwszym 
szpachlowaniu.

C P b

19.

Określić poziom 
szpachlowania gdy będą na 
okładzinie układane płytki 
ceramiczne.

C PP PSG 1

20. Określić cel stosowania 
materiału gruntującego. C PP Wyrównanie nasiąkliwości kartonu 

płyty i masy szpachlowej.
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-

notygodniowym wyprzedzeniem.
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami 

punktowania.
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań 

testowych, jakie będą w teście.
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
6. Zapewnić uczniom możliwość samodzielnej pracy.
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydak-

tycznego (rozładować niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich możliwości).
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbli-

żającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych.
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego.
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zada-

nia, które sprawiły uczniom największe trudności.
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejęt-

ności.
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie 

niepowodzeń dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, 

z luką i wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz.
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przy-
padku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.

6. Test składa się z dwóch części o różnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 – poziom podstawowy, zadania 9, 
15, 19, 20 - poziom ponadpodstawowy.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż 
jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Na rozwiązanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materiały dla ucznia:
– instrukcja,
– zestaw zadań testowych,
– karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1. Co oznacza pojęcie „suchy tynk”?

 ....................................................................................................................... .

2. Jakie warunki musi spełniać podłoże, na którym wykonany będzie suchy 
tynk?

 ....................................................................................................................... .

3. Placki gipsowe (marki) spełniają następującą rolę
a) wyrównują powierzchnię ściany pod suchy tynk.
b) utwardzają powierzchnię, gruntują.
c) zaznaczają powierzchnię klejenia płyt g-k.
d) przyklejają płyty g-k.

4. Klej gipsowy stosowany do klejenia płyt powinien być rozłożony
a) na całej powierzchni płyty.
b) w trzech ciągłych liniach pionowych.
c) w liniach poziomych w odległości co 30 cm.
d) liniowo na krawędziach i punktowo w polu płyty.

5. Gdy długość ściany wynosi więcej niż 6 m, to klejenie płyt należy rozpocząć 
od
a) środka ściany.
b) narożnika ściany.

6. Wymień trzy przypadki, gdy uzasadnione jest stosowanie okładzin ścien-
nych na profi lach CD 60.

a)  ............................................................................................................... .

b)  ............................................................................................................... .

c)  ............................................................................................................... .

7. Profi le CD 60 w okładzinach ściennych należy ustawiać
a) poziomo i pionowo na stykach płyt.
b) poziomo co 60 cm.
c) pionowo co 60 cm.
d) pionowo na stykach płyt.

8. Jakie profi le należy stosować do montowania przedścianki?

 ....................................................................................................................... .
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9. Jakie wielkości zakładek należy wykonywać przy montażu przedścianek 
o wysokości

a) 3 m –  ..................................................................................................... .

b) 4 m –  ..................................................................................................... .

c) 5 m –  ..................................................................................................... .

10. Przy wyznaczaniu przebiegu okładziny ściennej na profi lach CD 60 linie 
wyznaczające należy rysować na
a) ścianach, sufi cie i podłodze.
b) ścianach.
c) podłodze.
d) ścianie i sufi cie. 

11. Przy wyznaczaniu przebiegu przedścianki linie wyznaczające należy ryso-
wać na
a) ścianach, sufi cie i podłodze.
b) ścianach.
c) jednej ścianie i sufi cie.
d) podłodze i sufi cie. 

12. Po wyznaczeniu położenia tynku, montaż okładziny ściennej należy rozpo-
cząć od mocowania
a) profi li CD 60 na ścianie.
b) profi li UD 30 na podłodze.
c) uchwytów ES na ścianie.

13. Czy profi le CD 60 i UD 30 łączy się trwale?
a) Tak.
b) Nie.

14. Do montażu przedścianek należy stosować profi le
a) CD, UD.
b) CD, UW.
c) CW, UW.
d) CW, UD.

15. Folia paroizolacyjna powinna być stosowana w przypadku montowania
a) okładzin ściennych na profi lach CD 60 we wszystkich ścianach.
b) wszystkich przedścianek.
c) okładzin ściennych i przedścianek na ścianie zewnętrznej.
d) okładzin i przedścianek na ścianie zewnętrznej przy układaniu wełny 

mineralnej.
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16. Płyty powinny być przykręcane do
a) profi li CD 60.
b) profi li UD 30.
c) obu profi li CD 60 i UD 30.
d) obu profi li CD 60 i UD 30, gdy ściana jest dłuższa niż 6 m.

17. Przy montowaniu płyt w okładzinach ściennych należy
a) ustawiać płyty na podłodze.
b) pozostawić szczelinę ok. 1 cm od podłogi.
c) ustawić tak, aby nie stykały się z podłogą.
d) ustawiać na profi lu UD 30.

18. Przy pierwszym szpachlowaniu masę szpachlową należy rozprowadzać
a) wzdłuż spoiny.
b) poprzecznie do spoiny.

19. Który Poziom Szpachlowania Gipsowego należy stosować gdy na okładzi-
nie ściennej będą układane płytki ceramiczne?

 ....................................................................................................................... .

20. W jakim celu należy stosować środek gruntujący?

 ....................................................................................................................... .
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KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko  ......................................................................................................

Montaż okładzin ściennych
Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi.

Numer 
pytania Odpowiedzi Punktacja

1

2

3 a b c d

4 a b c d

5 a b

6

7 a b c d

8

9

10 a b c d

11 a b c d

12 a b c

13 a b

14 a b c d

15 a b c d

16 a b c d

17 a b c d

18 a b

19

20

Razem
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1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Państwu część Poradnika dla nauczyciela „Technologia sy-
stemów suchej zabudowy wnętrz” dotyczącą montażu płyt podłogowych, która 
będzie pomocna w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w za-
wodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:
− wymagania wstępne,
− wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje podczas zajęć,
− przykładowe scenariusze zajęć,
− propozycje ćwiczeń, które mają na celu ukształtowanie u uczniów 

umiejętności praktycznych,
− wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki,
Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone różnymi metoda-

mi, ze szczególnym uwzględnieniem:
− pokazu z objaśnieniem,
− tekstu przewodniego,
− metody projektów,
− ćwiczeń praktycznych.
Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróżnicowane, począwszy od 

samodzielnej pracy uczniów do pracy zespołowej.
W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, 

nauczyciel może posłużyć się zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadań te-
stowych, zawierającym różnego rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano również:
− plan testu w formie tabelarycznej,
− punktacje zadań,
− propozycje norm wymagań,
− instrukcję dla nauczyciela,
− instrukcję dla ucznia,
− kartę odpowiedzi,
− zestaw zadań testowych.
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Montaż płyt pod-
łogowych” uczeń powinien umieć:
− stosować terminologię budowlaną,
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane,
− posługiwać się dokumentacją budowlaną,
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisa-

mi bhp,
− transportować materiały budowlane,
− korzystać z różnych źródeł informacji,
− rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy,
− przygotowywać zaprawy gipsowe,
− dobierać narzędzia i sprzęt do robót montażowych,
− wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
− przestrzegać zasad montażu, użytkowania i demontażu rusztowań w robo-

tach budowlanych.
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3. CELE KSZTAŁCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć:
− przygotować stanowisko do montażu płyt podłogowych,
− dobrać narzędzia i sprzęt do montażu płyt podłogowych,
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montażu 

płyt podłogowych,
− przygotować podłoże do montażu płyt podłogowych,
− przygotować i przyciąć płyty podłogowe do montażu,
− transportować materiały do montażu płyt podłogowych,
− wytyczyć położenie płyt podłogowych,
− przygotować podłoże pod płyty podłogowe,
− przygotować i przyciąć płyty do montażu płyt podłogowych,
− ułożyć płyty podłogowe w różnych układach,
− dobrać odpowiedni rodzaj izolacji płyt podłogowych,
− wyznaczyć miejsca montażu płyt podłogowych,
− wykonać montaż płyt podłogowych zgodnie z dokumentacją,
− ułożyć warstwy izolacyjne,
− wykonać prace wykończeniowe jak szpachlowanie, obróbka naroży ze-

wnętrznych, czyszczenie płyt,
− wykonać prace pomocnicze związane z montażem płyt podłogowych,
− ocenić jakość montażu płyt podłogowych,
− wykonać kalkulację kosztów materiałów i montażu płyt podłogowych,
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4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Scenariusz zajęć 1

Osoba prowadząca  ................................................................................................ .
 Modułowy program nauczania: Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 712905
 Moduł: Technologia robót okładzinowych i zabudowy 

podłóg 712905.Z2.
 Jednostka modułowa: Montaż płyt podłogowych 712905.Z2.01

Temat: Przygotowywanie podłoża pod płyty podłogowe przy dużych nie-
równościach stropu.

Cel ogólny: Wykonanie podłoża pod płyty podłogowe.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi :
− dobrać materiały i sprzęt potrzebny do wykonania podłoża,
− rozpoznać powierzchnię stropu, na którym ma być wykonana podłoga,
− wybrać odpowiedni sposób przygotowania podłoża pod płyty podłogowe,
− zorganizować stanowisko do wykonywania montażu zgodnie z zasadami bhp,
− dobrać odpowiednie materiały do przygotowania podłoża,
− wykonać podkład na podłożu o dużych nierównościach stropu,
− określić konstrukcje poszczególnych rodzajów podłoży pod płyty podłogowe,
− ocenić wykonaną przez siebie pracę.

Metody nauczania–uczenia się: 
− metoda przewodniego tekstu.

Formy organizacyjne pracy uczniów:
− indywidualna,
− grupowa.

Środki dydaktyczne:
– zestawy ćwiczeń opracowane przez nauczyciela dla każdego zespołu ucz-

niów,
– instrukcja pracy metodą przewodniego tekstu,
– zadanie,
– pytania prowadzące,
– materiały izolacyjne,
– blok rysunkowy formatu A 4,
– przybory kreślarskie.

Czas: 180 min.
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FAZA WSTĘPNA
Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomie-

nie uczniów z pracą metodą przewodniego tekstu.

FAZA WŁAŚCIWA
ZDOBYWANIE INFORMACJI
1. Typy płyt podłogowych w systemach suchej zabudowy.
2. Rodzaje podłoży stosowanych przy różnych nierównościach stropu.
3. Materiały stosowane do wykonywania podłoży z płyt podłogowych.

PLANOWANIE
Uczniowie:
1. Ustalają materiały stosowane do wykonania podłoża pod płyty podłogowe.
2. Określają rodzaj nierówności podłoża na, którym ma być wykonana podłoga 

z płyt.
3. Ustalają sposób wykonania podłoża pod płyty podłogowe.

USTALANIE
1. Uczniowie ustalają z nauczycielem rodzaj nierówności podłoża.
2. Uczniowie ustalają z nauczycielem dobór materiałów do wykonania podło-

ża. 
3. Uczniowie ustalają z nauczycielem kolejność czynności przy wykonywaniu 

podłoża.
4. Uczniowie otrzymują materiały niezbędne do wykonania zadania.
5. Ustalenie kryteriów oceny wykonanej pracy.

WYKONANIE
1. Uczniowie pobierają materiały potrzebne do wykonania ćwiczenia.
2. Uczniowie wykonują podłoże pod płyty podłogowe.

SPRAWDZANIE
1. Uczniowie sprawdzają, czy poprawnie została określona nierówność podło-

ża.
2. Uczniowie sprawdzają prawidłowość doboru materiałów do wykonania pod-

łoża.
3. Uczniowie sprawdzają sposób wykonania warstwy podłoża. 

FAZA KOŃCOWA
Uczniowie z nauczycielem analizują poszczególne etapy ćwiczenia pod ką-

tem poprawy sposobu określania nierówności, doboru materiałów i wykonania 
podłoża.
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Praca domowa
Wyszukać w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające różne 

konstrukcje płyt podłogowych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych i gipso-
wo-włóknowych. Zdobyte materiały przynieść i przedstawić na zajęciach.

Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach:
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, 

trudności podczas realizowania zadania i zdobywania umiejętności, wyko-
rzystywania materiałów dydaktycznych,

− analiza aktywności uczniów podczas zajęć.
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Scenariusz zajęć 2

Osoba prowadząca  ................................................................................................ .
 Modułowy program nauczania: Monter zabudowy i robót wykończeniowych 

w budownictwie 712905
 Moduł: Technologia robót okładzinowych i zabudowy 

podłóg 712905.Z2.
 Jednostka modułowa: Montaż płyt podłogowych 712905.Z2.02

Temat: Układanie podłóg z płyt zespolonych.
Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności montażu podłoża z płyt zespolonych.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi :
− dobrać materiały i sprzęt do montażu podłoża z płyt zespolonych,
− zorganizować stanowisko do wykonywania montażu zgodnie z zasadami bhp,
− wykonać montaż podłoża z płyt zespolonych,
− ocenić wykonaną przez siebie pracę.

Metody nauczania – uczenia się: 
− ćwiczenia praktyczne.

Formy organizacyjne pracy uczniów:
− praca zespołowa,
− praca indywidualna.

Czas: 220 min.

Środki dydaktyczne:
– dokumentacja techniczna,
– płyty zespolone,
– podstawowy sprzęt mierniczy,
– wkrętarka,
– kleje systemowe i wkręty,
– instrukcje bhp,
– literatura z rozdziału 7 tej części poradnika dla nauczyciela.
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Przebieg zajęć:

FAZA 1
1. Sprawy organizacyjne.
2. Nawiązanie do tematu, omówienie celów zajęć.
3. Teoretyczna podbudowa i opis czynności jakie należy wykonać przy układa-

niu płyt g-k zespolonych.
4. Instruktaż bhp.
5. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ćwiczenia.
6. Pokaz układania płyt g-k zespolonych na podkładzie przez nauczyciela 

w normalnym tempie.

FAZA 2
1. Demonstracja układania płyt g-k zespolonych przez nauczyciela w zwolnio-

nym tempie z omówieniem istotnych czynności występujących przy układa-
niu płyt.

2. Demonstracja układania zespolonych płyt g-k przez nauczyciela w tempie 
normalnym.

FAZA 3
1. Uczniowie w czteroosobowych grupach:

− pobierają z przygotowanego podręcznego magazynu narzędzia do wy-
konania ćwiczenia,

− zapoznają się z podłożem na, którym maja być układane płyty,
− wyznaczają położenie okładziny ściennej,
− przygotowują płyty do montażu,
− nakładają klej na ściany,
− montują płyty zespolone,
− przyklejają drugą płytę g-k obok pierwszej.

Zakończenie zajęć
1) Każdy z uczniów wskazuje swoje mocne i słabe strony.
2) Nauczyciel analizuje prace uczniów i stwierdza, czy praca przebiega prawid-

łowo.
3) Uczniowie prezentują swoją pracę według kolejności wykonanych prac.
4) Grupa wspólnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.

Praca domowa 
Odszukać w dostępnych źródłach opisy, rysunki lub zdjęcia przedstawiające 

różne rodzaje podłóg wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte mate-
riały przynieść i przedstawić na zajęciach.
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Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach:
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć 

i zdobytych umiejętności.
− analiza aktywności uczniów podczas zajęć.
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5. ĆWICZENIA

5.1. Płyty podłogowe

5.1.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1

Z materiałów zgromadzonych na stanowisku ćwiczeniowym wybierz te, któ-
re wchodzą w skład podłoża z płyt podłogowych. 

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania. Na stanowisku ćwiczeniowym należy zgroma-
dzić różne materiały budowlane, nie tylko te, które są stosowane do podkładów 
podłogowych.

Sposób wykonania ćwiczenia.
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z budową podkładów z płyt podłogowych,
2) zapoznać się z materiałami wchodzącymi w skład podkładów z płyt podło-

gowych,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) wybrać materiały wchodzące w skład podkładów z płyt podłogowych,
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– blok techniczny formatu A4,
– przybory kreślarskie,
– różne materiały budowlane,
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela.

Ćwiczenie 2
Zaproponuj rozwiązanie podkładu podłogowego z płyt na określonym pod-

łożu przedstawionym przez nauczyciela.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania. Podłoże powinno być wskazane na rysunku 
z opisem lub jako miejsce, w którym jest przygotowane podłoże (strop).
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Sposób wykonania ćwiczenia.
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z budową podkładów z płyt podłogowych,
2) zapoznać się z materiałami wchodzącymi w skład podkładów z płyt podło-

gowych,
3) zapoznać się z typami podkładów z płyt podłogowych,
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
5) narysować przekrój warstw,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– blok techniczny formatu A4,
– przybory kreślarskie,
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela.

Ćwiczenie 3
Rozróżnij rodzaje płyt stosowanych w podkładach podłogowych, przedsta-

wione przez nauczyciela.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z materiałami wchodzącymi w skład podkładów z płyt podło-
gowych,

2) zapoznać się z rodzajami płyt stosowanymi w podkładach z płyt podłogowych,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
4) nazwać rodzaje płyt i opisać na kartkach papieru,
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– blok techniczny formatu A4,
– próbki płyt systemowych w podkładach z płyt podłogowych,
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela.
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5.2. Etapy montowania podkładów z płyt podłogowych 

5.2.1. Ćwiczenia
Ćwiczenie 1

Wykonaj pomiar poziomowania podkładów z płyt g-k.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z budową podkładów z płyt podłogowych,
2) zapoznać się z materiałami wchodzącymi w skład podkładów z płyt podło-

gowych,
3) zapoznać się ze sposobami przygotowywania podłoży pod podkłady z płyt 

podłogowych,
4) zapoznać się z miejscem przygotowania podłoża,
5) wybrać odpowiedni typ podkładów z płyt podłogowych,
6) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
7) obliczyć wysokość wszystkich warstw podkładów z płyt podłogowych,
8) ustalić na wszystkich ścianach wysokość gotowego podłoża,
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
10) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem.

Środki dydaktyczne:
– narzędzia miernicze,
– literatura z rozdziału 7 tej części poradnika dla nauczyciela.

Ćwiczenie 2 
Przygotuj podłoże pod podkład z płyt podłogowych w miejscu przedstawio-

nym przez nauczyciela, gdzie na powierzchni posadzki występują małe nierów-
ności.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.
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Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z budową podkładów z płyt podłogowych,
2) zapoznać się z materiałami wchodzącymi w skład podkładów z płyt podło-

gowych,
3) zapoznać się ze sposobami przygotowywania podłoży pod podkłady z płyt 

podłogowych,
4) zapoznać się z miejscem przygotowania podłoża,
5) wybrać odpowiedni typ podłoża,
6) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
7) wykonać wybrane podłoże,
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego.

Środki dydaktyczne:
– przybory kreślarskie,
– materiały do przygotowania podłoży,
– sprzęt do montażu podkładów z płyt podłogowych,
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela,

Ćwiczenie 3
Przygotuj podłoże pod podkład z płyt w miejscu przedstawionym przez na-

uczyciela, gdzie na powierzchni posadzki występują duże nierówności.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z budową podkładów z płyt podłogowych,
2) zapoznać się z materiałami wchodzącymi w skład podkładów z płyt podło-

gowych,
3) zapoznać się ze sposobami przygotowywania podłoży pod podkłady z płyt 

podłogowe,
4) zapoznać się z miejscem przygotowania podłoża,
5) wybrać odpowiedni typ podłoża,
6) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
7) wykonać wybrane podłoże,
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.
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Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
– przybory kreślarskie,
– materiały do przygotowania podłoży,
– sprzęt do montażu podkładów z płyt podłogowych,
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela.

Ćwiczenie 4
Zaproponuj ułożenie jednowarstwowe płyt na podłożu w miejscu wskaza-

nym przez nauczyciela.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z budową podkładów z płyt podłogowych,
2) zapoznać się z materiałami wchodzącymi w skład podkładów z płyt podło-

gowych,
3) zapoznać się ze sposobami układania płyt w podkładach podłogowych,
4) zapoznać się z miejscem układania płyt,
5) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
6) ułożyć płyty na podłożu,
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego, ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
– przybory kreślarskie,
– płyty podłogowe,
– sprzęt do montażu podkładów z płyt podłogowych,
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela,
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Ćwiczenie 5
Zaproponuj ułożenie dwuwarstwowe płyt na podłożu w miejscu wskazanym 

przez nauczyciela.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z budową podkładów z płyt podłogowych,
2) zapoznać się z materiałami wchodzącymi w skład podkładów z płyt podło-

gowych,
3) zapoznać się ze sposobami układania płyt w podkładach podłogowych,
4) zapoznać się z miejscem układania płyt,
5) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
6) ułożyć pierwszą warstwę płyt,
7) ułożyć drugą warstwę płyt,
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– metoda tekstu przewodniego, ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
– przybory kreślarskie,
– materiały do przygotowania podłoży,
– sprzęt do montażu podkładów z płyt podłogowych.
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela,

Ćwiczenie 6
Wykonaj szpachlowanie fragmentu podłoża wykonanego z płyt podłogo-

wych.

Wskazówki do realizacji:
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić 

jego zakres i technikę wykonania.

Sposób wykonania ćwiczenia
Aby wykonać ćwiczenie uczeń powinien:

1) zapoznać się z konstrukcją podkładu z płyt podłogowych, na którym ma być 
wykonane szpachlowanie,

2) wybrać poziom jakości szpachlowania,
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia,
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4) dobrać materiały i sprzęt do szpachlowania,
5) wykonać szpachlowanie wskazanej części podkładu,
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie,
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia.

Zalecane metody nauczania – uczenia się:
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne.

Środki dydaktyczne:
– fragment podłoża wykonanego z płyt g-k,
– materiały do wykonywania szpachlowania,
– narzędzia,
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela.
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6. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego

TEST 1
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montaż płyt podłogowych”.

Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności:
− zadania 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 z poziomu podstawo-

wego,
− zadania 2, 10, 15, 18, 20 z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadań 0, 0,5 lub 1 punkt
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpo-

wiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów.

Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne:
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawo-

wego, 
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowe-

go,
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpod-

stawowego,
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 3 z pozio-

mu ponadpodstawowego,

 Plan testu Klucz odpowiedzi

N
r 

za
da

ni
a

Cel operacyjny
(mierzone osiągnięcia 

ucznia) K
at

eg
or

ia
 

ce
lu

Po
zi

om
w

ym
ag

ań

Poprawna
odpowiedź

1.
Określić podłoże, na którym 
wykonany jest podkład z płyt 
podłogowych.

C P c

2.
Określić cel stosowania 
taśm dylatacyjnych i pasków 
wełny mineralnej.

C PP c

3.
Określić materiały izolacyjne 
stosowane w podkładach 
podłogowych.

C P c
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4. Określić grubość płyt 
podłogowych pojedynczych. C P b

5. Określić grubość płyt 
podłogowych zespolonych. C P b

6.
Określić materiał stosowany 
przy dużych nierównościach 
podłoża.

C P b

7.

Określić temperaturę 
jaka powinna być 
w pomieszczeniach, 
w których montuje 
się podkłady z płyt 
podłogowych.

C P c

8. Określić stosowanie 
podsypki w podłożu. C P c

9.

Określić materiał do 
wyrównania małych 
nierówności podłoża 
w podkładach z płyt.

C P c

10.
Określić zasady układania 
płyt g-k w podkładzie z płyt 
podłogowych.

C PP a

11. Określić zasady układania 
drugiej warstwy płyt g-k. C P b

12.
Określić zasady stosowania 
spoin przy układaniu płyt 
g-k.

C P b

13.
Określić zastosowanie 
kleju w podkładach z płyt 
podłogowych.

C P c

14.
Określić zasady stosowania 
wkrętów w podkładach 
z płyt podłogowych.

C P a

15. Określić zasady łączenia płyt 
z przygotowanymi złączami. C PP c

16. Określić zasadę układania 
kleju na złączach płyt. C P d

17.
Rozpoznać etap montowania 
podkładów z płyt 
podłogowych.

A P d

18.
Określić miejsca stosowania 
spoin płyt w podkładach 
podłogowych.

C PP b
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19. Określić sposób stosowania 
wkrętów do mocowania płyt. C P c

20.

Określić zasady ustawiania 
na podkładzie z płyt 
podłogowym elementów 
o zwiększonym punktowym 
obciążeniu.

C PP c
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-

notygodniowym wyprzedzeniem.
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami 

punktowania.
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań 

testowych, jakie będą w teście.
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
6. Zapewnić uczniom możliwość samodzielnej pracy.
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydak-

tycznego (rozładować niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich możliwości).
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbli-

żającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych.
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego.
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zada-

nia, które sprawiły uczniom największe trudności.
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejęt-

ności.
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie 

niepowodzeń dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania: jednokrot-

nego wyboru i prawda – fałsz.
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przy-
padku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.

6. Test zawiera zadania o różnym stopniu trudności: zadania – 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 – poziom podstawowy, zadania – 2, 10, 15, 18, 
20 – poziom ponadpodstawowy.

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonane-
go zadania.

8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż 
jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

9. Na rozwiązanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materiały dla ucznia:
– instrukcja,
– zestaw zadań testowych,
– karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1. Rysunek przedstawia podkład podłogowy wykonany na podłożu

a) równym.
b) o małych nierównościach.
c) o dużych nierównościach.
d) miękkim.

2. Taśmy dylatacyjne i paski wełny mineralnej należy stosować w celu
a) zwiększenia izolacyjności wilgotnościowej.
b) łatwiejszego układania płyt g-k.
c) zwiększenia izolacyjności akustycznej.
d) ochrony przeciwpożarowej.

3. W pomieszczeniach o czasowo zwiększonej wilgotności należy stosować
a) odpowiednie masy szpachlowe.
b) papier parafi nowany.
c) folię izolacyjną.
d) papę.

4. Płyty podłogowe pojedyncze powinny mieć grubość
a) od 10 do 15,5 mm.
b) od 12,5 do 18 mm.
c) od 15 do 30 mm.
d) od 15 do 25 mm.

5. Płyty podłogowe zespolone powinny mieć grubość
a) od 15 do 25 mm.
b) od 20 do 40 mm.
c) od 30 do 50 mm.
d) od 15 do 30 mm.
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6. W celu wyrównania większych nierówności podłoża należy stosować
a) podsypkę z piasku, keramzyt.
b) keramzyt, perlit.
c) perlit, podsypka z piasku.
d) odpowiednie masy szpachlowe.

7. Temperatura pomieszczenia, w którym montowana jest płyta podłogowa po-
winna
a) stale być dodatnia.
b) okresowo w czasie układania płyt wynosić co najmniej 100C.
c) stale wynosić 100C.
d) wynosić ok. 150C.

8. Podczas przygotowania podłoża podsypkę bezpośrednio na podłożu należy sto-
sować
a) zawsze.
b) tylko przy niektórych podłożach.
c) przy nierównościach do 6 cm.
d) przy nierównościach od 2 do 8 cm.

9. Do wyrównania niewielkich nierówności podłoża należy stosować
a) wełnę mineralną, płyty styropianowe.
b) podsypkę z materiałów izolacyjnych.
c) tekturę falistą, miękką płytę pilśniową.
d) sypki styropian, keramzyt.

10. Układanie płyt g-k w podkładzie podłogowym powinno się rozpocząć od
a) drzwi.
b) prawej strony drzwi.
c) najdalej oddalonego prawego narożnika.
d) najdalej oddalonego od drzwi lewego narożnika.

11. Druga wierzchnia warstwa płyt powinna być układana
a) równolegle krawędziami do pierwszej.
b) obrócona o 900 do pierwszej.

12. Spoiny dwóch sąsiednich warstw płyt podłogowych powinny
a)  pokrywać się ze sobą.
b)  być przesunięte o min. 30 cm.
c) być przesunięte o ok. 10 cm.
d) być przesunięte o połowę wymiary płyt.
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13. Systemowy klej do podkładów podłogowych należy stosować
a) do przyklejania pierwszej warstwy płyt do podłoża.
b) do przyklejania drugiej warstwy do pierwszej.
c) między wszystkie warstwy płyt podkładu.
d) tylko przy przewidywanym większym obciążeniu płyt.

14. Gdy stosuje się klejenie płyt, to stosuje się także wkręty?
a) Tak.
b) Nie.

15. Klejenia płyt na całej powierzchni należy stosować gdy
a) przewidywane jest małe obciążenie płyt podłogowych.
b) stosuje się specjalne płyty o większej grubości.
c) stosuje się płyty z przygotowanymi złączami.
d) stosuje się większą ilość wkrętów.

16. Przy łączeniu płyt z fabrycznie przygotowanymi złączami, klej należy układać
a) plastrami.
b) punktowo.
c) na całej powierzchni złącza.
d) pasmami.

17. Rysunek przedstawia

a) wyrównywanie podłoża pod podkład z płyt podłogowy.
b) układanie kleju na płytach.
c) spoinowanie płyt podłogowych.
d) szpachlowanie końcowe spoin podkładu z płyt.
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18. Spoin między płytami nie powinno się wykonywać
a) w sąsiedztwie okien.
b) w sąsiedztwie otworów drzwiowych.
c) w narożach pomieszczenia. 
d) tam gdzie przewidywane jest ustawienie mebli.

19. Wkręty mocujące płyty w podkładzie podłogowym powinny być
a) wkręcone równo z powierzchnią kartonu.
b) wkręcone na głębokość ok. 1 mm.
c) wkręcone na głębokość 0,5 – 1 mm bez przerywania kartonu.
d) tak wkręcone aby nie przerwać kartonu.

20. Gdy na podkładzie z płyt podłogowych mają być ustawione wanny, belki 
wspierające schody, antresole itp. to należy
a) wcześniej wzmocnić podłoże.
b) zastosować mocniejsze płyty.
c) zastosować płytki rozkładające obciążenie.
d) zwiększyć ilość elementów podpierających.
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KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko  ......................................................................................................

Montaż płyt podłogowych
Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi.

Numer 
pytania Odpowiedzi Punktacja

1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b c d

5 a b c d

6 a b c d

7 a b c d

8 a b c d

9 a b c d

10 a b c d

11 a b

12 a b c d

13 a b c d

14 a b

15 a b c d

16 a b c d

17 a b c d

18 a b c d

19 a b c d

20 a b c d

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montaż płyt podłogowych”.

Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności:
− zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 z poziomu podsta-

wowego,
− zadania 7, 18, 19, 20 z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadań 0, 0,5 lub 1 punkt
Za każdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpo-

wiedź lub jej brak uczeń otrzymuje 0 punktów. 

Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące 
oceny szkolne:
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawo-

wego, 
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego,
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpod-

stawowego,
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 3 z pozio-

mu ponadpodstawowego,

 Plan testu Klucz odpowiedzi

N
r 

za
da

ni
a

Cel operacyjny
(mierzone osiągnięcia 

ucznia) K
at

eg
or

ia
 

ce
lu

Po
zi

om
w

ym
ag

ań

Poprawna
odpowiedź

1.
Określić rodzaje płyt 
stosowanych w podkładach 
podłogowych.

C P d

2.
Określić typy płyt 
stosowanych w podkładach 
podłogowych.

C P c

3.
Określić wymiary płyt 
stosowanych w podkładach 
podłogowych.

C P d

4.

Określić, czy do podkładów 
podłogowych można 
stosować standardowe płyty 
gipsowo-kartonowe.

C P b
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5.
Określić, kiedy można 
rozpocząć montaż podkładu 
z płyt podłogowych.

C P c

6.
Rozpoznać elementy 
podkładu z płyt 
podłogowych.

A P c

7.

Określić, sposób 
łączenia podkładu z płyt 
podłogowych z elementami 
konstrukcyjnymi budynku.

C PP b

8.
Określić zastosowanie 
papieru parafi nowanego i foli 
izolacyjnej.

C P b

9.
Określić grubość płyt 
stosowanych w podkładach 
podłogowych.

C P b

10.

Określić materiały stosowane 
do wyrównywania 
niewielkich nierówności 
podłoża.

C P c

11.
Rozpoznać rodzaj robót 
montażowych w podkładach 
z płyt podłogowych.

A P c

12.
Określić warunki w jakich 
można wykonywać podkłady 
z płyt podłogowych.

C P c

13. Określić zakres stosowania 
podsypki. C P a

14.

Określić zasady 
zastosowania kleju 
w podkładach podłogowych 
z płyt.

C P b

15.
Określić zasady układania 
płyt w podkładach 
podłogowych.

C P b

16. Określić zasady łączenia 
warstw płyt. C P b

17. Określić sposób łączenia płyt 
zespolonych. C P b

18.
Określić warunki przy, 
których należy ustalać 
poziom podłogi.

C PP c
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19.

Określić miejsca 
wykonywania spoin 
w podkładach z płyt 
podłogowych.

C PP b

20.

Określić zasady ustawiania 
na podkładach z płyt 
podłogowych elementów 
o zwiększonym punktowym 
obciążeniu.

C PP c
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jed-

notygodniowym wyprzedzeniem.
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami 

punktowania.
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań 

testowych, jakie będą w teście.
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
6. Zapewnić uczniom możliwość samodzielnej pracy.
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas 

przeznaczony na udzielanie odpowiedzi.
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydak-

tycznego (rozładować niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich możliwości).
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbli-

żającym się czasie zakończenia udzielania odpowiedzi.
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych.
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego.
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zada-

nia, które sprawiły uczniom największe trudności.
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejęt-

ności.
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie 

niepowodzeń dydaktycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia
1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych.
4. Test zawiera 20 zadań o różnym stopniu trudności. Są to zadania: jednokrot-

nego wyboru 
5. i prawda – fałsz.
6. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w od-

powiedniej rubryce znak X lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przy-
padku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową.

7. Test składa się z dwóch części o różnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17– poziom podstawowy, zadania 7, 18, 
19, 20 – poziom ponadpodstawowy.

8. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonane-
go zadania.

9. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż 
jego rozwiązanie na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

10. Na rozwiązanie testu masz 90 min.

Powodzenia!

Materiały dla ucznia:
– instrukcja,
– zestaw zadań testowych,
– karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH
1) Rysunek przedstawia podkład podłogowy wykonany na podłożu

a) równym.
b) o małych nierównościach.
c) o dużych nierównościach.
d) miękkim.

2) Taśmy dylatacyjne i paski wełny mineralnej stosuje się w celu
a) zwiększenia izolacyjności wilgotnościowej.
b) łatwiejszego układania płyt g-k.
c) zwiększenia izolacyjności akustycznej.
d) ochrony przeciwpożarowej.

3) W pomieszczeniach o czasowo zwiększonej wilgotności stosuje się
a) odpowiednie masy szpachlowe.
b) papier parafi nowany.
c) folię izolacyjną.
d) papę.

4) Płyty podłogowe pojedyncze mają grubość
a) od 10 do 15,5 mm.
b) od 12,5 do 18 mm.
c) od 15 do 30 mm.
d) od 15 do 25 mm.



209

712905.Z2 Montaż płyt podłogowych

5) Płyty podłogowe zespolone mają grubość
a) od 15 do 25 mm.
b) od 20 do 40 mm.
c) od 30 do 50 mm.
d) od 15 do 30 mm.

6) W celu wyrównania większych nierówności podłoża stosuje się
a) podsypkę z piasku, keramzyt.
b) keramzyt, perlit.
c) perlit, podsypka z piasku.
d) odpowiednie masy szpachlowe.

7) Temperatura pomieszczenia, w którym montowany jest podkład z płyt po-
winna
a) stale być dodatnia.
b) okresowo w czasie układania płyt wynosić co najmniej 100C.
c) stale wynosić 100C.
d) wynosić ok. 150C.

8) Podczas przygotowania podłoża podsypkę bezpośrednio na podłożu stosuje się
a) zawsze.
b) tylko przy niektórych podłożach.
c) przy nierównościach do 6 cm.
d) przy nierównościach od 2 do 8 cm.

9) Do wyrównania niewielkich nierówności podłoża stosuje się.
a) wełnę mineralną, płyty styropianowe.
b) podsypkę z materiałów izolacyjnych.
c) tekturę falistą, miękką płytę pilśniową.
d) sypki styropian, keramzyt.

10) Układanie płyt g-k w podkładzie podłogowym powinno się rozpocząć od
a) drzwi.
b) prawej strony drzwi.
c) najdalej oddalonego prawego narożnika.
d) najdalej oddalonego od drzwi lewego narożnika.

11) Druga wierzchnia warstwa płyt powinna być układana
a) równolegle krawędziami do pierwszej.
b) obrócona o 90o do pierwszej.
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12) Spoiny dwóch sąsiednich warstw płyt w podkładzie podłogowym powinny
a) pokrywać się ze sobą.
b) być przesunięte o min. 30 cm.
c) być przesunięte o ok. 10 cm.
d) być przesunięte o połowę wymiary płyt.

13) Systemowy klej do podkładów podłogowych stosuje się
a) do przyklejania pierwszej warstwy płyt do podłoża.
b) do przyklejania drugiej warstwy do pierwszej.
c) między wszystkie warstwy płyt podkładu.
d) tylko przy przewidywanym większym obciążeniu płyt.

14) Gdy stosuje się klejenie płyt, to stosuje się także wkręty?
a) Tak.
b) Nie.

15) Klejenia płyt na całej powierzchni nie stosuje się gdy
a) przewidywane jest małe obciążenie podkładu podłogowego.
b) stosuje się specjalne płyty o większej grubości.
c) stosuje się płyty z przygotowanymi złączami.
d) stosuje się większą ilość wkrętów.

16) Przy łączeniu płyt z fabrycznie przygotowanymi złączami, klej układa się
a) plastrami.
b) punktowo.
c) na całej powierzchni złącza.
d) pasmami.
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17) Rysunek przedstawia 

a) wyrównywanie podłoża pod podkład z płyt podłogowych.
b) układanie kleju na płytach.
c) spoinowanie podkładu z płyt.
d) szpachlowanie końcowe spoin podkładu z płyt.

18) Spoin między płytami nie powinno się wykonywać
a) w sąsiedztwie okien.
b) w sąsiedztwie otworów drzwiowych.
c) w narożach pomieszczenia.
d) tam gdzie przewidywane jest ustawienie mebli.

19) Wkręty mocujące płyty w podkładzie podłogowym powinny być
a) wkręcone równo z powierzchnią kartonu.
b) wkręcone na głębokość ok. 1 mm.
c) wkręcone na głębokość 0,5 – 1 mm bez przerywania kartonu.
d) tak wkręcone aby nie przerwać kartonu.

20) Gdy na podkładzie z płyt podłogowych mają być ustawione wanny, belki 
wspierające schody, antresole itp. to należy
a) wcześniej wzmocnić podłoże.
b) zastosować mocniejsze płyty.
c) zastosować płytki rozkładające obciążenie.
e) zwiększyć ilość elementów podpierających.
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KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko  ......................................................................................................

Montaż płyt podłogowych
Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi.

Numer 
pytania Odpowiedzi Punktacja

1 a b c d

2 a b c d

3 a b c d

4 a b

5 a b c d

6 a b c d

7 a b c d

8 a b c d

9 a b c d

10 a b c d

11 a b c d

12 a b c d

13 a b c d

14 a b

15 a b c d

16 a b c d

17 a b

18 a b c d

19 a b c d

20 a b c d

Razem
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