MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI
ZADAŃ

Moduł 3. Wymagania egzaminacyjne z przykładami zadań

B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności
z kwalifikacji B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
1.1. Wykonywanie robót malarskich
Umiejętność 1) rozróżnia rodzaje materiałów malarskich, określa ich właściwości
i zastosowanie, na przykład:
 rozróżnia rodzaje materiałów malarskich i pomocniczych stosowanych w różnych
technikach;
 określa właściwości materiałów malarskich i pomocniczych;
 wskazuje zastosowanie materiałów malarskich i pomocniczych.
Przykładowe zadanie 1.
Wyrób malarski bez dodatku pigmentu, po nałożeniu dający powłokę prześwitującą, to
A.
B.
C.
D.

farba.
bejca.
lakier.
emalia.

Odpowiedź prawidłowa: C.

Umiejętność 2) rozróżnia rodzaje podłoży oraz określa sposoby ich przygotowania pod
różnego rodzaju powłoki malarskie, na przykład:
 rozróżnia rodzaje podłoży do malowania;
 określa zasady przygotowania różnych podłoży pod określoną powłokę malarską.
Przykładowe zadanie 2.
Przed przystąpieniem do malowania nowego tynku cementowo-wapiennego farbą olejną
należy
A.
B.
C.
D.

nałożyć na jego powierzchnię mleko wapienne.
zagruntować tynk rozcieńczonym pokostem.
pokryć powierzchnię tynku szkłem wodnym.
zmyć tynk roztworem szarego mydła.

Odpowiedź prawidłowa: B.
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Umiejętność 7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót malarskich, na przykład:
 dobiera narzędzia i sprzęt w zależności od rodzaju wykonywanej powłoki malarskiej;
 dobiera narzędzia i sprzęt w zależności od rodzaju podłoża;
 dobiera narzędzia i sprzęt w zależności od miejsca i zakresu robót.
Przykładowe zadanie 3.
Którego z pędzli pokazanych na fotografii należy użyć do pomalowania stalowych krat farbą ftalową?

Odpowiedź prawidłowa: A.

1.2. Wykonywanie robót tapeciarskich
Umiejętność 3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami
dotyczącymi wykonywania robót tapeciarskich, na przykład:
 posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych;
 posługuje się normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania
robót tapeciarskich;
 identyfikuje oznaczenia graficzne na rysunkach.
Przykładowe zadanie 4.
Na podstawie informacji podanych przez producenta na opakowaniu tapety, podaj właściwy
sposób postępowania przy jej układaniu.
Numer wzoru: 6237-18
Kolekcja: Złota jesień
Typ: Tapeta 53cm x 10m;
Winylowa/ compact/ flizelina
Oznaczenia:
A.
B.
C.
D.

Pasowanie proste.
Pasowanie dowolne.
Pasowanie odwrotne.
Pasowanie przestawione.

Odpowiedź prawidłowa: A.
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Umiejętność 5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót tapeciarskich,
na przykład:
 dobiera tapety w zależności od geometrii i przeznaczenia pomieszczeń;
 przygotowuje materiały do wykonania robót tapeciarskich.
Przykładowe zadanie 5.
Jaki rodzaj tapety należy zastosować na fragmencie ściany w kuchni, aby jak najdłużej
spełniała ona swoje funkcje ?
A.
B.
C.
D.

Papierową.
Fototapetę.
Winylową.
Strukturalną.

Odpowiedź prawidłowa: C.

Umiejętność 13) wykonuje obmiar robót tapeciarskich i sporządza ich rozliczenie,
na przykład:
 oblicza na podstawie obmiaru potrzebną ilość materiałów tapeciarskich;
 sporządza rozliczenia materiałowe po wykonaniu robót.
Przykładowe zadanie 6.
Jedna rolka tapety wystarcza do wytapetowania 5,0 m2 powierzchni. Ile rolek tapety należy
zakupić do wytapetowania powierzchni 113,0 m2?
A.
B.
C.
D.

22
23
24
25

Odpowiedź prawidłowa: B.
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2. Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych
umiejętności z kwalifikacji B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich
Wykonaj malowanie fragmentu ściany oraz przyklej tapetę i pasek ozdobny (border), zgodnie
z wymiarami podanymi na rysunku.
Oblicz powierzchnię do malowania i tapetowania. Obliczenia i ich wynik zapisz w tabeli,
znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym.
Malowanie wykonaj dwukrotnie, techniką emulsyjną. Farbę przygotuj w kolorze jasnym z białej
farby i pigmentu. Podłoże pod malowanie zostało wcześniej przygotowane.
Podłoże pod tapetę zagruntuj klejem. Po zagruntowaniu powierzchni pod tapetowanie zgłoś
gotowość do oceny przez podniesienie ręki.
Do wykonania zadania wykorzystaj narzędzia i materiały zgromadzone na stanowisku pracy.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz zachowuj porządek na stanowisku pracy.
Po zakończeniu pracy oczyść używane narzędzia i uporządkuj stanowisko.
Widok ściany

1. Powłoka emulsyjna – kolor jasny niebieski.
2. Tapeta papierowa zwykła, gładka.
3. Pasek ozdobny – samoprzylepny.

Czas na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będzie
 przebieg malowania i tapetowania fragmentu ściany;
 przedmiar robót – rezultat 1;
 zagruntowana powierzchnia pod tapetowanie – rezultat 2;
 powłoka malarska – rezultat 3;
 przyklejona tapeta z paskiem ozdobnym– rezultat 4.
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Kryteria oceniania wykonania zadania praktycznego będą uwzględniać
 poprawność wykonania przedmiaru robót,
 przestrzeganie zasad bhp w trakcie malowania i tapetowania,
 zgodność wykonania robót z dokumentacją,
 zgodność uzyskanego efektu kolorystycznego z wymaganiami,
 jakość wykonania robót malarskich,
 jakość wykonania robót tapeciarskich,
 poprawność wykonania linii styku między powłoką malarską a przyklejoną tapetą,
 poprawność posługiwania się narzędziami i sprzętem.
Umiejętności sprawdzane zadaniem praktycznym
1. Wykonywanie robót malarskich
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi
wykonania robót malarskich.
4) sporządza przedmiar robót malarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania.
5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania powłok malarskich w określonej
technologii.
6) dobiera techniki wykonania robót malarskich.
7) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót malarskich.
8) przygotowuje podłoża wykonane z różnych materiałów do nakładania powłok
malarskich.
9) wykonuje powłoki malarskie.
13) ocenia jakość wykonania robót malarskich.
2. Wykonywanie robót tapeciarskich.
3) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi
wykonywania robót tapeciarskich;
4) sporządza przedmiar robót tapeciarskich oraz kalkuluje koszty ich wykonania;
5) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania robót tapeciarskich;
6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania robót tapeciarskich;
8) wykonuje roboty tapeciarskie;
9) wykonuje zdobienia tapet różnymi technikami;
12) ocenia jakość wykonania robót tapeciarskich.
Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji B.6. Wykonywanie robót malarskotapeciarskich mogą dotyczyć
 wykonywania robót malarsko-tapeciarskich różnymi technikami i rodzajami
materiałów.
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