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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 zdun wyodrębniono jedną kwalifikację:

Symbol kwalifikacji

BUD.26

Nazwa kwalifikacji

Wykonywanie robót zduńskich

2.2. Zadania zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie zdun powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych
w zakresie kwalifikacji BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich:
1) wykonywania pieców grzewczych murowanych;
2) wykonywania kominków;
3) remontowania i rozbiórki pieców grzewczych murowanych;
4) remontowania i rozbiórki kominków.

2.3. Możliwości kształcenia w zawodzie
Od roku szkolnego 2019/2020 kształcenie w zawodzie zdun jest realizowane w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Istnieje
również możliwość kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.26. Wykonywanie robót
zduńskich.
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3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ
Kwalifikacja BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich
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).

3.1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu
3.1.1. BUD.26.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem
2) wyjaśnia znaczenie pojęć: bezpieczeństwo pracy,
i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną
higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
środowiska i ergonomią
Przykładowe zadanie 1.
Dziedzina wiedzy zajmująca się dostosowaniem narzędzi, maszyn, urządzeń technicznych, stanowisk roboczych
i środowiska pracy do psychofizycznych cech, możliwości i potrzeb człowieka to
A.
B.
C.
D.

ekonomia.
ergonomia.
higiena pracy.
ochrona pracy.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

4) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego
zagrożenia zdrowotnego

6) prezentuje udzielanie pierwszej pomocy
w urazowych stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego, np. krwotok, zmiażdżenie, amputacja,
złamanie, oparzenie

Przykładowe zadanie 2.
Pracownik spadł z pomostu roboczego i doznał zwichnięcia kończyny w obrębie stawu. W takiej sytuacji należy
w pierwszej kolejności
A. podać środki przeciwbólowe.
B. przyłożyć zimny okład na zwichnięty staw.
C. ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.
D. przetransportować poszkodowanego do lekarza.
Odpowiedź prawidłowa: B
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
4) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej do
podczas wykonywania zadań zawodowych
wykonywania zadań zawodowych
Przykładowe zadanie 3.
Pracownik zatrudniony przy wykonywaniu murowanych pieców grzewczych i kominków powinien posiadać
ubranie robocze oraz
A.
B.
C.
D.

obuwie ochronne, rękawice ochronne, hełm ochronny.
nakrycie głowy, okulary ochronne, rękawice ochronne.
rękawice ochronne, okulary ochronne, szelki bezpieczeństwa.
nakrycie głowy, nauszniki przeciwhałasowe, rękawice ochronne.

Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.2. BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów
2) rozróżnia rodzaje obiektów budowlanych
budowlanych oraz rodzaje i wielkości obciążeń
i budynków
Przykładowe zadanie 4.
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach to
A.
B.
C.
D.

budowla.
budynek.
obiekt małej architektury.
obiekt architektury krajobrazu.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych
2) rozróżnia układy konstrukcyjne budynków
i technologie ich wykonania
Przykładowe zadanie 5.
Który układ konstrukcyjny budynku przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.

Podłużny.
Mieszany.
Krzyżowy.
Poprzeczny.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

4) określa zastosowanie wyrobów i materiałów
3) opisuje zastosowanie wyrobów i materiałów
budowlanych
budowlanych
Przykładowe zadanie 6.
Przedstawiony w filmie wyrób budowlany stosowany jest do budowy
A.
B.
C.
D.

stropów.
wieńców.
nadproży.
fundamentów.

Odpowiedź prawidłowa: A

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

5) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych

2) rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych
i rozróżnia ich elementy

Przykładowe zadanie 7.
Cyfrą 1 na schemacie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej oznaczono

A.
B.
C.
D.

rurę spustową.
rurę wywiewną.
pion kanalizacyjny.
przewód odpływowy.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

6) stosuje przyrządy pomiarowe w robotach
budowlanych
Przykładowe zadanie 8.
Przedstawiony na fotografii przyrząd pomiarowy to
A.
B.
C.
D.

1) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane
w robotach budowlanych

ruletka.
teodolit.
dalmierz.
niwelator.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

9) rozróżnia środki transportu stosowane
1) wymienia środki do transportu wewnętrznego
w budownictwie
i zewnętrznego w budownictwie
Przykładowe zadanie 9.
Do środków transportu wewnętrznego na terenie budowy zalicza się
A.
B.
C.
D.

wózki dwukołowe, żurawie budowlane.
wózki platformowe, ciągniki balastowe.
wózki podnośnikowe, ciągniki siodłowe.
wózki kolebowe, samochody skrzyniowe.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

12) rozróżnia rodzaje paliw i określa ich właściwości

1) wymienia rodzaje paliw stałych, płynnych
i gazowych

Przykładowe zadanie 10.
Gazy propan i butan należą do grupy gazów
A.
B.
C.
D.

błotnych.
sztucznych.
naturalnych.
porafineryjnych.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający):

Uczeń (zdający):

16) stosuje zasady dotyczące sporządzania rysunków 6) odczytuje oznaczenia stosowane na rysunkach
technicznych
technicznych
Przykładowe zadanie 11.
Wskaż stosowane na rysunkach budowlanych oznaczenie graficzne pieca ogrzewczego stałego.

A.

B.

C.

D.

Odpowiedź prawidłowa: D

3.1.3. BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiórka murowanych pieców grzewczych
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiórka murowanych pieców grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)

1) rozróżnia rodzaje murowanych pieców grzewczych

Uczeń (zdający):

1) wymienia rodzaje murowanych pieców grzewczych
i nazywa ich elementy

Przykładowe zadanie 12.
Na rysunku przedstawiono schemat pieca komorowego. Element oznaczony cyfrą 1 to
A.
B.
C.
D.

popielnik.
komora spalania.
komora zbiorcza.
komora paleniskowa.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiórka murowanych pieców grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

1) rozróżnia rodzaje murowanych pieców grzewczych

1) wymienia rodzaje murowanych pieców grzewczych
i nazywa ich elementy

Przykładowe zadanie 13.
Na rysunku przedstawiono schemat pieca o konstrukcji
A.
B.
C.
D.

komorowej.
wachlarzowej.
kanałowej wielozwrotnej.
kanałowej z dolnym ogrzewaniem.

Odpowiedź prawidłowa: C
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiórka murowanych pieców grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)

3) dobiera wielkość i konstrukcję murowanych pieców
grzewczych w zależności od rodzaju i wielkości
pomieszczenia
Przykładowe zadanie 14.

Lp.
1
2
3
4
5

Uczeń (zdający):

4) dobiera wielkość i konstrukcję murowanych pieców
grzewczych w zależności od wielkości
pomieszczenia

Ilość kafli grzejnych niezbędnych do ogrzania 1,0 m3 pomieszczenia
Ilość kafli grzejnych
Rodzaj pomieszczenia
22 × 22 cm
Pomieszczenie środkowe z jednym oknem, położone między ogrzewanymi
0,5÷0,75
kondygnacjami i sąsiadujące z ogrzewanymi pomieszczeniami
Pomieszczenie narożne – pozostałe warunki jak w poz. 1
0,75÷1
Pomieszczenie jak w poz. 2, ale z dwoma oknami
1÷1,5
Pomieszczenie narożne z dwoma oknami, położone nad nieogrzewaną
1,5÷1,75
kondygnacją i sąsiadujące z ogrzewanymi pomieszczeniami
Pomieszczenie jak w poz. 4, ale położone między nieogrzewanymi
1,75÷2
kondygnacjami

Na podstawie zamieszczonej tabeli, wskaż ile kafli grzejnych o wymiarach 22 × 22 cm jest niezbędnych
do ogrzania pomieszczenia narożnego, o powierzchni 20,0 m2 i wysokości 3,0 m, z dwoma oknami, położonego
nad nieogrzewaną piwnicą i sąsiadującego z ogrzewanymi pomieszczeniami.
A.
B.
C.
D.

45÷60 sztuk.
60÷90 sztuk.
90÷105 sztuk.
105÷120 sztuk.

Odpowiedź prawidłowa: C
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiórka murowanych pieców grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

4) stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji 7) wykonuje kalkulację kosztów związanych
kosztów robót związanych z wykonaniem,
z wykonaniem, remontem i rozbiórką murowanych
remontem i rozbiórką murowanych pieców
pieców grzewczych
grzewczych
Przykładowe zadanie 15.
Wskaż koszt kafli narożnych potrzebnych do wykonania pieca o wymiarach 2,5 x 3,5 x 7 kafli, jeżeli cena jednego
kafla narożnego wynosi 26,00 zł.
A. 455,00 zł
B. 624,00 zł
C. 637,00 zł
D. 728,00 zł
Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiórka murowanych pieców grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do robót
1) rozróżnia, opisuje i stosuje materiały do robót
związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką
związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką
murowanych pieców grzewczych
murowanych pieców grzewczych
Przykładowe zadanie 16.
Przy wykonywaniu komory paleniskowej nie wolno łączyć cegieł piecowych z cegłami szamotowymi
ze względu na ich
A.
B.
C.
D.

różne wymiary.
odmienną kolorystykę.
odmienny ciężar właściwy.
różny stopień rozszerzalności cieplnej.

Odpowiedź prawidłowa: D
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiórka murowanych pieców grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do robót
2) rozróżnia, opisuje i stosuje narzędzia i sprzęt
związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką
do robót związanych z wykonaniem, remontem
murowanych pieców grzewczych
i rozbiórką murowanych pieców grzewczych
Przykładowe zadanie 17.
Do sprawdzania i wyrównywania kątów prostych na powierzchni szkliwionej kafli stosuje się
A. poziomnicę.
B. dłutko zduńskie
C. miarę suwakową.
D. węgielnicę zduńską.
Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiórka murowanych pieców grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)

8) muruje piece grzewcze

Uczeń (zdający):

1) rozróżnia i opisuje zasady murowania pieców
kaflowych, komorowych i kuchennych

Przykładowe zadanie 18.
Warstwy kafli znajdujące się na jednym poziomie należy wbudować we wszystkich ścianach jednocześnie
rozpoczynając od kafli
A.
B.
C.
D.

narożnych.
półkowych.
środkowych.
wieńczących.

Odpowiedź prawidłowa: A
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiórka murowanych pieców grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)

11) podłącza murowane piece grzewcze
do przewodów kominowych

Uczeń (zdający):

1) wymienia i opisuje sposoby połączeń pieców
kaflowych, komorowych, kuchennych i przenośnych
do przewodów kominowych

Przykładowe zadanie 19.
Piec grzewczy łączy się z kanałem kominowym rurami stalowymi o grubości ścianki
A.
B.
C.
D.

1 mm
2 mm
3 mm
5 mm

Odpowiedź prawidłowa: A

3.1.4. BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiórka kominków
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiórka kominków
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

1) rozróżnia rodzaje kominków
2) rozróżnia elementy kominków
Przykładowe zadanie 20.
Na rysunku przedstawiono przekrój boczny kominka otwartego. Element oznaczony cyfrą 1 to
A.
B.
C.
D.

szyber.
gardziel.
palenisko.
wyczystka.

Odpowiedź prawidłowa: A
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiórka kominków
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

3) dobiera wielkość i konstrukcję kominków
3) dobiera wielkość i konstrukcję kominków
w zależności od wielkości pomieszczenia
w zależności od wielkości pomieszczenia
Przykładowe zadanie 21.
Wskaż optymalną wysokość i głębokość komory paleniskowej w kominku tradycyjnym, przy zachowaniu zalecanej
proporcji szerokości do wysokości i głębokości 6:5:4, jeżeli szerokość komory dla pomieszczenia o powierzchni
42 m2 powinna wynosić 84 cm.
A.
B.
C.
D.

Wysokość 56 cm, głębokość 70 cm
Wysokość 70 cm, głębokość 56 cm
Wysokość 84 cm, głębokość 105 cm
Wysokość 105 cm, głębokość 84 cm

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiórka kominków
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do robót
1) rozróżnia, opisuje i stosuje materiały do robót
związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką
związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką
kominków
kominków
Przykładowe zadanie 22.
Którego z wymienionych materiałów należy użyć do wykonania płyty paleniska kominka?
A.
B.
C.
D.

Cegły silikatowej.
Cegły szamotowej.
Bloczków silikatowych.
Bloczków gazobetonowych.

Odpowiedź prawidłowa: B
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiórka kominków
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

Uczeń (zdający):

6) przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe
2) dobiera i odmierza proporcje składników zaprawy
do wykonywania i remontu kominków
i mieszanki betonowej
Przykładowe zadanie 23.
Do przygotowania zaprawy cementowo-glinianej o proporcji objętościowej składników 1:1,5:10 należy użyć
A.
B.
C.
D.

1 części zawiesiny glinianej, 1,5 części cementu i 10 części wody.
1 części cementu, 1,5 części zawiesiny glinianej i 10 części wody.
1 części zawiesiny glinianej, 1,5 części cementu i 10 części piasku.
1 części cementu, 1,5 części zawiesiny glinianej i 10 części piasku.

Odpowiedź prawidłowa: D
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.4. Wykonywanie, remont i rozbiórka kominków
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):

15) stosuje zasady wykonywania obmiaru i rozliczenia 6) oblicza koszty zużycia materiałów, narzędzi
robót związanych z wykonaniem, remontem
i sprzętu związane z wykonaniem robót
i rozbiórką kominków
Przykładowe zadanie 24.
Ile wyniesie koszt zaprawy cementowo-glinianej potrzebnej do otynkowania 50 m2 powierzchni lica kominka, jeżeli
norma zużycia zaprawy cementowo-glinianej wynosi 2 kg/m2, a cena zaprawy 16,00 zł za worek 10 kg?
A. 80,00 zł
B. 160,00 zł
C. 240,00 zł
D. 320,00 zł
Odpowiedź prawidłowa: B

3.1.5. BUD.26.5. Język obcy zawodowy
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.5. Język obcy zawodowy
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

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

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 25.
Konserwacja elementów zduńskich obejmuje między innymi wymianę i naprawę spoin. Spoinowanie oblicowania
pieca wykonuje się
A.
B.
C.
D.

from right to left.
from left to right.
from top to bottom.
from bottom to top.

Odpowiedź prawidłowa: C
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3.1.6. BUD.26.6. Kompetencje personalne i społeczne
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)

1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki
zawodowej
Przykładowe zadanie 26.
Etycznie zachowuje się zdun, który
A.
B.
C.
D.

Uczeń (zdający):

2) wskazuje przykłady zachowań etycznych
w zawodzie

wypytuje o sytuacją rodzinną i materialną zleceniodawców i ją komentuje.
wykonuje swoją pracę zgodnie z obowiązującymi w zawodzie standardami.
jakość wykonywanych prac uzależnia od merytorycznej wiedzy zleceniodawców.
stosuje bez wiedzy zleceniodawców zamiennie materiały, tańsze, ale gorszej jakości.

Odpowiedź prawidłowa: B
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3.2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu
Kwalifikacja BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich
Część praktyczna egzaminu z kwalifikacji BUD.26. jest przeprowadzana według modelu w i trwa 180 minut.

Wykonaj ceglaną podstawę pieca i fragment jego obudowy zgodnie z rysunkami oraz wymaganiami dotyczącymi
wykonania i odbioru robót murarskich i zduńskich zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Wyznacz miejsce usytuowania podstawy pieca na stanowisku egzaminacyjnym zgodnie z rysunkiem 1. Następnie
zgodnie z rysunkiem 2 wymuruj podstawę pieca z cegły ceramicznej pełnej na tradycyjnej zaprawie murarskiej, na pełne
spoiny. Do murowania wykorzystaj przygotowane na stanowisku cegły pełne. Zaprawę murarską przygotuj z suchej
mieszanki zgodnie z instrukcją producenta.
W trakcie murowania na bieżąco kontroluj i koryguj poziom powierzchni i kąty proste w narożach.
Zgłoś Przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, gotowość do oceny wymurowanej podstawy pieca i poczekaj na
pozwolenie wykonywania dalszych prac.
Zmontuj fragment obudowy pieca kaflowego zgodnie z rysunkami 3 i 4. Przygotuj spinki sprężyste z drutu, po dwie na
każdy pionowy styk kafli. Zeszlifuj krawędzie kafli. Przytnij stalowe pręty na odcinki długości 25 cm i wsuń je w otwory
wykonane w środku romp każdego kafla. Zestaw kafle na sucho, tak aby ściśle do siebie przylegały i połącz je spinkami,
a następnie dodatkowo wzmocnij obudowę drutem zaczepionym o stalowe pręty.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko, oczyść narzędzia i odłóż je na miejsce pobrania. Odpady umieść
w odpowiednich pojemnikach i zgłoś Przewodniczącemu ZN, przez podniesienie ręki, wykonanie zadania.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
(wyciąg)
Wymagania dotyczące robót murarskich
1. Dopuszczalne odchylenie położenia i wymiarów podstawy pieca wynosi ±10 mm.
2. Grubość spoin pionowych powinna wynosić 10 mm ±5 mm.
3. Grubość pierwszej warstwy zaprawy powinna wynosić 12 mm +3 mm, -2 mm.
4. Warstwa cegieł powinna być pozioma, dopuszczalne odchylenie górnej powierzchni od poziomu 3 mm/m.
5. Krawędzie postawy pieca powinny stanowić linie proste, dopuszczalne odchylenie krawędzi od linii prostej
2 mm/m.
6. W narożach podstawy pieca powinny być zachowane kąty proste.
Wymagania dotyczące robót zduńskich
1. Kafle powinny dokładnie do siebie przylegać.
2. Kolorystyka kafli powinna być równomiernie zestawiona.
3. Sprężyste metalowe wiązadła powinny dociskać do siebie kafle.
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wymiary podano w mm
Rysunek 1. Usytuowanie fragmentu pieca na stanowisku egzaminacyjnym

wymiary podano w mm
Rysunek 2. Układ cegieł w podstawie pieca
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1 – kafel środkowy
2 – kafel narożny

Rysunek 3. Układ kafli piecowych

Rysunek 4. Sposób łączenia kafli
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie będą podlegać 2 rezultaty:
 podstawa pieca,
 fragment obudowy z kafli piecowych
oraz
przebieg wykonania podstawy pieca i fragmentu obudowy z kafli piecowych.

Efekty kształcenia sprawdzane przykładowym zadaniem praktycznym wraz z kryteriami weryfikacji:
BUD.26. Wykonywanie robót zduńskich
Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Efekt kształcenia
Uczeń (zdający)
7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami
ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
podczas wykonywania zadań zawodowych

Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający):
2) dobiera wyposażenie i sprzęt do danego stanowiska
pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska
4) dobiera środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
do wykonywanych zadań zawodowych
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5) stosuje środki ochrony indywidualnej na stanowisku
pracy zgodnie z ich przeznaczeniem
4) stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
podczas wykonywania robót zduńskich
5) obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach
pracy podczas wykonywania robót zduńskich zgodnie
z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony
środowiska

9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony
przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku
pracy

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.2. Podstawy budownictwa zduna
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)
8) stosuje przyrządy pomiarowe w robotach
budowlanych

Uczeń (zdający):
3) wykonuje pomiary określonych robót budowlanych
4) przestrzega zasad wykonywania pomiarów

Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.3. Wykonywanie, remont i rozbiórka murowanych pieców grzewczych
Efekt kształcenia
Kryterium weryfikacji
Uczeń (zdający)
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,
normami, katalogami i instrukcjami dotyczącymi
wykonywania, remontu i rozbiórki murowanych pieców
grzewczych

5) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do robót
związanych z wykonaniem, remontem i rozbiórką
murowanych pieców grzewczych

6) przygotowuje zaprawy i mieszanki betonowe do
wykonywania i remontu murowanych pieców
grzewczych

8) muruje piece grzewcze

14) ocenia jakość wykonanych robót związanych
z wykonaniem i remontem murowanych pieców
grzewczych

Uczeń (zdający):
4) wyjaśnia informacje zawarte w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych dotyczące wykonywania,
remontu i rozbiórki murowanych pieców grzewczych
5) wyjaśnia informacje zawarte w normach, katalogach
i instrukcjach dotyczących wykonywania, remontu
i rozbiórki murowanych pieców grzewczych
1) rozróżnia, opisuje i stosuje materiały do robót
związanych z wykonaniem murowanych pieców
grzewczych
2) rozróżnia, opisuje i stosuje narzędzia i sprzęt do robót
związanych z wykonaniem murowanych pieców
grzewczych
2) dobiera oraz odmierza proporcje składników zaprawy
i mieszanki betonowej stosowanych do wykonywania
i remontu murowanych pieców grzewczych
3) miesza zaprawę i mieszankę betonową do
wykonywania i remontu murowanych pieców
grzewczych
4) ocenia konsystencję zaprawy i mieszanki betonowej
do wykonywania i remontu murowanych pieców
grzewczych
2) rozmierza elementy murowe pieców kaflowych,
komorowych i kuchennych
3) muruje piece kaflowe, komorowe i kuchenne
2) kontroluje odchyłki wymiarowe murowanych pieców
grzewczych
5) ocenia estetykę wykonania murowanych pieców
grzewczych
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Jednostka efektów kształcenia:
BUD.26.6. Kompetencje personalne i społeczne
Efekt kształcenia

Kryterium weryfikacji

Uczeń (zdający)
1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej

1)
2)

2) planuje wykonanie zadania

3)
4)
5)
5)
2)

3) ponosi odpowiedzialność za podejmowane działania

3)
4)

Uczeń (zdający):
stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte
normy zachowania w środowisku pracy
przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje
zawodowe
realizuje działania w wyznaczonym czasie
monitoruje realizację zaplanowanych działań
dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań
dokonuje samooceny wykonanej pracy
wykazuje świadomość odpowiedzialności za
wykonywaną pracę
ocenia podejmowane działania
przewiduje konsekwencje niewłaściwego
wykonywania czynności zawodowych na stanowisku
pracy, w tym posługiwania się niebezpiecznymi
substancjami i niewłaściwej eksploatacji maszyn
i urządzeń na stanowisku pracy

Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji BUD.26. Wykonywanie robot zduńskich mogą dotyczyć, np.:
–

wykonania fundamentów pod konstrukcje pieców grzewczych na różnych podłożach;

–

osadzania elementów metalowych w murowanych piecach grzewczych;

–

wykonania robót związanych z wykończeniem murowanych pieców grzewczych;

–

podłączania murowanych pieców grzewczych do przewodów kominowych;

–

wykonania kominków murowanych lub prefabrykowanych;

–

osadzania elementów metalowych, wkładów lub kaset w kominkach;

–

podłączania kominków do przewodów kominowych;

–

wykonania robót związanych z remontem i rozbiórką kominków.
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