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1. WSTĘP
Część szczegółowa informatora o egzaminie zawodowym składa się ze Wstępu (1.) i dwóch rozdziałów (2. i 3.):
• 2. INFORMACJA O ZAWODZIE, rozdział zawiera informacje o kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie, zadania

zawodowe i możliwości kształcenia w zawodzie wynikające z podstawy programowej dla zawodu
• 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ, rozdział zawiera przykładowe zadania do części pisemnej

i części praktycznej egzaminu.
Przykładowe zadania zamieszczone w części szczegółowej informatora nie wyczerpują wszystkich możliwych zadań, które mogą
wystąpić w arkuszach egzaminacyjnych. Informator nie może też być główną wskazówką do planowania procesu kształcenia
w zawodzie, gdyż kształcenie powinno odbywać się zgodnie z programami nauczania opracowanymi według obowiązującej
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
Egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej.
Część pisemna egzaminu, która jest przeprowadzana na sali egzaminacyjnej z wykorzystaniem elektronicznego systemu
przeprowadzania egzaminu zawodowego, trwa 60 minut i jest w formie testu pisemnego składającego się z 40 zadań zamkniętych.
Każde zadanie zawiera cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Za poprawne rozwiązanie zadań w części
pisemnej można uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Część praktyczna egzaminu polega na wykonaniu przez zdającego na stanowisku egzaminacyjnym zadania praktycznego, którego
rezultatem może być wyrób, usługa lub dokumentacja. Ocena wykonania zadania jest przeprowadzana zgodnie z zasadami
oceniania ustalonymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Więcej ogólnych informacji o egzaminie zawodowym znajduje się w części ogólnej informatora, dostępnej na stronie internetowej
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/informatorywyposazenie-osrodkow/informatory).
Wszystkie akty prawne, w tym podstawa programowa, są dostępne na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
(www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2. INFORMACJE o ZAWODZIE
2.1. Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
W zawodzie szkolnictwa branżowego kamieniarz wyodrębniono jedną kwalifikację:
Symbol kwalifikacji
BUD.04.

Nazwa kwalifikacji
Wykonywanie robót kamieniarskich

2.2. Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kamieniarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich:
  wykonywania kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
  wykonywania montażu kamiennych elementów budowlanych i detali architektonicznych;
  wykonywania obiektów małej architektury z materiałów kamieniarskich;
  wykonywania renowacji i konserwacji elementów budowlanych i detali architektonicznych wykonanych z kamienia.

2.3. Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego kamieniarz jest realizowane w branżowej szkole
i stopnia o okresie nauczania 3 lat, a od 1 września 2020 r. kształcenie w kwalifikacji BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich
może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Wymagania egzaminacyjne to sprawdzane na egzaminie zawodowym efekty kształcenia i kryteria ich weryfikacji zapisane
w jednostkach efektów kształcenia dla danej kwalifikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego (https://cke.gov.pl/akty-prawne).

Kwalifikacja BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich
3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1. BUD.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
4) określa zagrożenia związane z występowaniem czynników
szkodliwych w środowisku pracy

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) opisuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych
występujących w środowisku pracy na organizm człowieka

Przykładowe zadanie 1.
Wdychanie bardzo drobnego pyłu kwarcowego podczas czyszczenia ścian budynków metodą strumieniowo-ścierną może
prowadzić do rozwoju
A.
B.
C.
D.

torbieli krtani.
rozedmy płuc.
pylicy krzemowej.
astmy oskrzelowej.

Odpowiedź prawidłowa: C

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
2) dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od
wykonywania zadań zawodowych
rodzaju wykonywanych zadań na stanowisku
Przykładowe zadanie 2.
Pracownik obsługujący boczkarkę z frezem diamentowym powinien być wyposażony
A.
B.
C.
D.

w hełm ochronny.
w okulary spawalnicze.
w maskę przeciwpyłową.
we wkładki przeciwhałasowe.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.2. BUD.04.2 Podstawy budownictwa
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.2. Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych
Przykładowe zadanie 3.
Który rodzaj stropu przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku

Fert
DZ 3
Kleina
Teriva

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.2. Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych
Przykładowe zadanie 4.
Którą instalację budowlaną przedstawiono na rysunku?

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) rozpoznaje instalacje budowlane

A. Gazową.
B. Elektryczną.
C. Kanalizacyjną.
D. Wodociągową.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.2. Podstawy budownictwa
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
6) stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
3) dobiera przyrządy pomiarowe do określonych robót
budowlanych

Przykładowe zadanie 5.
Na którym zdjęciu przedstawiono przyrząd do wykonywania pomiarów kątów poziomych i pionowych w terenie?

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: C

3.1.3. BUD.04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych
i obiektów małej architektury
Jednostka efektów kształcenia:
BUD. 04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje rodzaje skał
1) rozróżnia rodzaje skał
Przykładowe zadanie 6.
Które skały powstały w wyniku zastygnięcia stopu skalnego w głębi ziemi lub na jej powierzchni?
A.
B.
C.
D.

Magmowe.
Metamorficzne
Osadowe okruchowe.
Osadowe organiczne.

Odpowiedź prawidłowa: a
Jednostka efektów kształcenia:
BUD. 04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
1) charakteryzuje rodzaje skał
2) określa właściwości skał
Przykładowe zadanie 7.
Przedstawiona na zdjęciu próbka skały charakteryzuje się teksturą
A.
B.
C.
D.

kierunkową.
masywną.
porowatą.
bezładną.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD. 04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje wyroby kamieniarskie
2) rozróżnia kamienne detale architektoniczne
Przykładowe zadanie 8.
Który detal architektoniczny oznaczono na zdjęciu cyfrą 1?
A.
B.
C.
D.

Cokół.
Lizenę.
Gzyms.
Pilaster.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD. 04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje materiały, narzędzia i sprzęt do ręcznej
6) dobiera materiały, narzędzia, sprzęt oraz maszyny do
i mechanicznej obróbki kamienia
ręcznej oraz mechanicznej obróbki kamienia naturalnego
i sztucznego
Przykładowe zadanie 9.
Którego narzędzia należy użyć do wykonania na powierzchni elementu kamiennego faktury prążkowanej?
A. Odbijaka.
B. Szpicaka.
C. Dłuta zębatego.
D. Młotka dłutownika.
Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
BUD. 04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
5) charakteryzuje szablony wyrobów kamieniarskich,
1) rozróżnia rodzaje szablonów wyrobów kamieniarskich,
ornamentów i znaków graficznych
ornamentów i znaków graficznych
Przykładowe zadanie 10.
Który rodzaj szablonu służy do sprawdzania poprawności wykonania elementu kamiennego?
A.
B.
C.
D.

Przeciwszablon.
Szablon profilowy.
Szablon nakładany od dołu.
Szablon nakładany od góry.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD. 04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) charakteryzuje materiały, narzędzia i sprzęt do ręcznej
6) dobiera materiały, narzędzia, sprzęt oraz maszyny do
i mechanicznej obróbki kamienia
ręcznej oraz mechanicznej obróbki kamienia naturalnego
i sztucznego
Przykładowe zadanie 11.

Na filmie przedstawiono piłę stołową
A. z regulacją wysokości i z regulacją kąta.
B. z regulacją wysokości i bez regulacji kąta.
C. bez regulacji wysokości i z regulacją kąta.
D. bez regulacji wysokości i bez regulacji kąta.
Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
7) wykonuje obróbkę materiałów kamiennych
2) dobiera metody obróbki materiałów kamiennych
Przykładowe zadanie 12.
Którą metodę obróbki po cięciu elementu kamiennego należy zastosować w celu sfazowania ostrych krawędzi?
A. Szlifowanie.
B. Polerowanie.
C. Piaskowanie.
D. Szczotkowanie.
Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD. 04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) wykonuje fakturowanie powierzchni kamiennych
1) rozróżnia metody fakturowania powierzchni kamiennych
Przykładowe zadanie 13.
Przedstawionej na zdjęciu płycie z piaskowca nadano fakturę metodą
A.
B.
C.
D.

łupania.
ciosania.
szpicowania.
groszkowania.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury.
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
10) wykonuje ornamenty i znaki graficzne w kamieniu
1) rozróżnia techniki wykonania ornamentów i znaków
graficznych w kamieniu
Przykładowe zadanie 14.
Którą techniką zostały wykonane litery napisu na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.

Osadzania.
Wykuwania.
Piaskowania.
Komputerową.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
11) wykonuje zdobienia w kamieniu technikami malarskimi
1) opisuje techniki zdobienia w kamieniu
i pozłotniczymi
Przykładowe zadanie 15.
Przed nałożeniem płatków złota na literę wykutą w kamieniu jej powierzchnię należy dokładnie oczyścić, a następnie
A.
B.
C.
D.

zwilżyć wodą.
pomalować lakierem nitro.
zagruntować czystym pokostem.
powlec cienką warstwą mikstionu.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.4. BUD.04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje materiały, narzędzia i sprzęt do montażu
3) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu,
elementów z kamienia naturalnego i sztucznego oraz
czyszczenia i renowacji elementów z kamienia
renowacji wyrobów kamieniarskich
naturalnego i sztucznego
Przykładowe zadanie 16.
Do nakładania zaprawy klejowej na płytę okładzinową z konglomeratu należy zastosować packę
A.
B.
C.
D.

zębatą.
filcową.
plastikową.
styropianową.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) wykonuje naprawy wyrobów kamieniarskich
6) przygotowuje zaprawy, kleje i kity do naprawy elementów
z kamienia zgodnie z instrukcją producenta
Przykładowe zadanie 17.
Dane techniczne zaprawy
Gęstość nasypowa (suchej mieszanki)
Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu)
Gęstość w stanie suchym (po związaniu)
Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka
Min./max. grubość zaprawy
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac
Czas gotowości zaprawy do pracy

ok. 1,5 kg/dm3
ok. 2,0 kg/dm3
ok. 2,0 kg/dm3
0,12 ÷ 0,14 l/1 kg
3,00 ÷ 3,50 l/25 kg
6 mm/40 mm
od +5 °C do +30 °C
ok. 4 godzin

Na podstawie tabeli określ, ile wody należy użyć do przygotowania zaprawy renowacyjnej z 3 kg suchej mieszanki.
A.
B.
C.
D.

0,12 ÷ 0,14 l
0,36 ÷ 0,42 l
3,00 ÷ 3,50 l
3,60 ÷ 4,20 l

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) wykonuje montaż elementów z kamienia
3) dobiera metody montażu i spoinowania elementów
z kamienia
Przykładowe zadanie 18.
Przedstawione na zdjęciu elementy cokołu kamiennego zostały zamontowane na
A.
B.
C.
D.

ruszcie.
kotwach.
zaprawie.
klamrach.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
4) wykonuje czynności związane z czyszczeniem oraz
1) rozróżnia i dobiera metody czyszczenia i konserwacji
konserwacją wyrobów z kamienia
kamienia
Przykładowe zadanie 19.
Metoda czyszczenia powierzchni kamienia za pomocą odpowiednio dobranych ilości sprężonego powietrza, wody i mieszanki
ściernej to
A.
B.
C.
D.

sodowanie.
piaskowanie.
szkiełkowanie.
hydropiaskowanie.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
6) wykonuje naprawy wyrobów kamieniarskich
5) dobiera metody uzupełniania ubytków w wyrobach
kamieniarskich
Przykładowe zadanie 20.
Przedstawione na rysunku uzupełnienie ubytku w trzonie kolumny kamiennej nie wykonujemy za pomocą
A.
B.
C.
D.

fleka na kleju.
trzpienia na zaprawie.
zaprawy renowacyjnej.
szpachlówki dwuskładnikowej.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
8) impregnuje wyroby kamieniarskie
2) rozpoznaje i dobiera metody impregnacji wyrobów
kamieniarskich
Przykładowe zadanie 21.
Najskuteczniejszą metodą hydrofobizacji zdemontowanych tralek balustrady kamiennej jest
A.
B.
C.
D.

zanurzenie w impregnacie.
nanoszenie impregnatu za pomocą pędzla.
impregnowanie natryskiwanie powierzchni.
impregnowanie natryskiwanie powierzchni pod ciśnieniem.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
9) dokonuje renowacji ornamentów i znaków graficznych
2) dobiera metody renowacji ornamentów i znaków
graficznych
Przykładowe zadanie 22.
Renowację skruszałego ornamentu kamiennego pozbawionego naturalnego spoiwa należy przeprowadzić metodą
A.
B.
C.
D.

flekowania.
stabilizacji wgłębnej.
wymiany spękanego elementu na nowy.
uzupełnienia za pomocą kamienia sztucznego.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
11) wykonuje przedmiary i obmiary robót kamieniarskich
3) sporządza rozliczenie kosztów wykonanych robót
i sporządza rozliczenie kosztów tych robót
kamieniarskich
Przykładowe zadanie 23.
Cennik osadzenia 1 m płyty granitowej podokiennej
Cena jednostkowa
Wyszczególnienie robót i materiałów
[zł]
ułożenie płyty na zaprawie klejowej
120,00
spoinowanie
20,00
materiały (płyta, zaprawa klejowa, zaprawa do spoinowania)
140,00
Na podstawie cennika koszt osadzenia granitowej płyty podokiennej o długości 1,8 m wynosi
A.
B.
C.
D.

216,00 zł
252,00 zł
468,00 zł
504,00 zł

Odpowiedź prawidłowa: D

14

3.1.5. BUD.04.5. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.5. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
1) posługuje się podstawowym zasobem środków
językowych w języku obcym nowożytnym (ze szczególnym
uwzględnieniem środków leksykalnych), umożliwiającym
realizację czynności zawodowych w zakresie tematów
związanych:
a) ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem
b) z głównymi technologiami stosowanymi w danym
zawodzie
c) z dokumentacją związaną z danym zawodem
d) z usługami świadczonymi w danym zawodzie

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) rozpoznaje oraz stosuje środki językowe umożliwiające
realizację czynności zawodowych w zakresie:
a) czynności wykonywanych na stanowisku pracy, w tym
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny
pracy
b) narzędzi, maszyn, urządzeń i materiałów koniecznych
do realizacji czynności zawodowych
c) procesów i procedur związanych z realizacją zadań
zawodowych
d) formularzy, specyfikacji oraz innych dokumentów
związanych z wykonywaniem zadań zawodowych
e) świadczonych usług, w tym obsługi klienta

Przykładowe zadanie 24.
Które urządzenie jest stosowane do wykonania faktury szlifowanej na elemencie kamiennym?
A.
B.
C.
D.

Grinder.
Polisher.
Circular saw.
Impact hammer.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.5. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie,
2) znajduje w wypowiedzi lub tekście określone informacje
w standardowej odmianie języka obcego nowożytnego,
a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym
nowożytnym, w zakresie umożliwiającym realizację zadań
zawodowych:
a) rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności
zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty,
instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje),
artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie
języka
Przykładowe zadanie 25.
I would like to have the floor impregnated.
Na podstawie przytoczonej wypowiedzi wskaż, który element kamienny ma zostać poddany impregnacji.
A.
B.
C.
D.

Rzeźba.
Fontanna.
Nagrobek.
Posadzka.

Odpowiedź prawidłowa: D
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3.1.6. BUD.04.6. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.04.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający):
5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
5) rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów związanych
z wykonywaniem zadań zawodowych

Przykładowe zadanie 26.
Który sposób rozwiązania konfliktu polega na ignorowaniu lub pomijaniu kwestii jego istnienia?
A.
B.
C.
D.

Unikanie.
Kompromis.
Rywalizacja.
Przystosowanie.

Odpowiedź prawidłowa: A
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3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.04 jest przeprowadzana według modelu w i trwa 150 minut.
Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Wykonaj półkę ścienną z płyty marmurowej i zamontuj wnarożniku stanowiska egzaminacyjnego na zaprawie klejowej zgodnie
z rysunkami 1 i 2 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót kamieniarskich.
Dolna powierzchnia półki powinna znajdować się na wysokości 76 cm nad posadzką. Po osadzeniu półki bruzdy wypełnij zaprawą
klejową na równo z licem ścian.
Zaprawę klejową przygotuj zgodnie z instrukcją producenta.
Do wykonania zadania wykorzystaj sprzęt, narzędzia imateriały zgromadzone na stanowisku egzaminacyjnym. Podczas
wykonywania prac przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Po zakończeniu robót oczyść sprzęt i narzędzia oraz uporządkuj stanowisko.

wymiary [cm]

Legenda:
– oznaczenie faktury polerowanej
Rysunek 1. Rzut i przekrój półki ściennej

wymiary [cm]
Rysunek 2. Rzut zamontowanej półki ściennej w narożniku ściany
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem półki ściennej z kamienia








dopuszczalne odchylenie wymiarów od wymiarów podanych na rysunku 1 wynosi ±1 mm,
dopuszczalne odchylenie wymiarów od wymiarów podanych na rysunku 2 wynosi ±5 mm,
dopuszczalne odchylenie wysokości osadzenia półki od podanego wymiaru wynosi ±5 mm,
płaszczyzna górna półki znajduje się w poziomie z tolerancją 1 mm na całej długości i szerokości półki,
wypolerowane widoczne płaszczyzny półki,
stępione i wypolerowane widoczne krawędzie półki,
wszystkie powierzchnie półki czyste, bez resztek zaprawy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
− docięta półka z marmuru,
− wykonana faktura polerowana na powierzchniach półki,
− zamontowana półka w ścianie
oraz przebieg wykonania i montażu półki.
Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
Jednostka efektów kształcenia:
BUD. 04.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekty kształcenia
Uczeń (zdający):
5) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas
wykonywania zadań zawodowych
7) stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku
pracy

Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
1) stosuje zasady organizacji stanowiska pracy
3) utrzymuje ład i porządek na stanowisku pracy
3) używa środków ochrony indywidualnej na stanowisku
pracy zgodnie z ich przeznaczeniem
6) obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy
zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Jednostka efektów kształcenia:
BUD. 04.3. Wykonywanie kamiennych elementów budowlanych, detali architektonicznych i obiektów małej architektury
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami
4) odczytuje z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
technicznych informacje niezbędne do wykonywania
normami, katalogami oraz instrukcjami wykonywania
kamiennych elementów budowlanych, detali
kamiennych elementów budowlanych, detali
architektonicznych i obiektów małej architektury
architektonicznych i obiektów małej architektury
6) przecina bloki kamienne
5) docina kamienne elementy budowlane
8) wykonuje fakturowanie powierzchni kamiennych
3) wykonuje ręczne i mechaniczne fakturowanie powierzchni
kamiennych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD. 04.4. Wykonywanie montażu i renowacji wyrobów kamieniarskich
Efekty kształcenia
Kryteria weryfikacji
Uczeń (zdający):
Uczeń (zdający):
2) charakteryzuje materiały, narzędzia i sprzęt do montażu
2) odczytuje z dokumentacji projektowej i specyfikacji
elementów z kamienia naturalnego i sztucznego oraz
technicznej informacje niezbędne do wykonywania
renowacji wyrobów kamieniarskich
3) wykonuje montaż elementów z kamienia
5) przygotowuje zaprawy murarskie, mieszanki betonowe
i kleje do montażu elementów z kamienia zgodnie
z instrukcją producenta
7) montuje elementy z kamienia naturalnego i sztucznego
4) wykonuje czynności związane z czyszczeniem oraz
2) wykonuje czyszczenie i konserwację wyrobów z kamienia
konserwacją wyrobów z kamienia
naturalnego i sztucznego
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Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.04. Wykonywanie robót kamieniarskich mogą dotyczyć, np.:









wykonywania i montażu detali architektonicznych,
wykonywania i montażu obiektów małej architektury,
wykonywania obróbki materiałów kamiennych,
wykuwania elementów kamiennych,
wykonywania ornamentów i znaków graficznych,
wykonywania zdobienia w kamieniu,
wykonywania konserwacji i impregnacji wyrobów z kamienia,
wykonywania renowacji ornamentów i znaków graficznych.
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