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Wchodzi w życie sukcesywnie z dniem 01 września 2019r. 
 
 
Opracowano w Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy zgodnie z: 
 

 rozporządzeniem MEN z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 r. poz. 316) 

 

 rozporządzeniem MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 
szkół (Dz.U. 2019 r. poz. 639) 
 

 rozporządzeniem MEN z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach 
szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów 
szkolnictwa branżowego (Dz.U. 2019 poz. 991)  
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SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 
 

Typ szkoły: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (3-LETNIA) 

Zawód: MURARZ-TYNKARZ 

Symbol: 711204 

Branża kształcenia: BUDOWLANA (BUD) 

Podbudowa programowa: SZKOŁA PODSTAWOWA 

Kwalifikacje: 

WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH (BUD.12.) 
 

L.P. PRZEDMIOT 

KLASA - STOPIEŃ 

OGÓŁEM I II III 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PODSTAWY BUDOWNICTWA 6 24 5 20 - - 44 

2. 
TECHNOLOGIA ROBÓT MURARSKICH  
I TYNKARSKICH 

20 80 20 80 26 104 264 

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 8 32 6 24 8 32 88 

4. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - - 12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 
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1. OGÓLNE CELE I ZADANIA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do wykonywania pracy 
zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie 
zawodowe powinien legitymować się pełnymi kwalifikacjami zawodowymi, a także być przygotowany do uzyskania 
niezbędnych uprawnień zawodowych. 

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane 
zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: nowe techniki  
i technologie, idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział 
handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie 
poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. 

Bliska współpraca szkół prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami stanowi istotny element nowoczesnego 
kształcenia, odpowiadającego potrzebom współczesnej gospodarki. 
Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe powinna realizować to kształcenie w oparciu o współpracę z pracodawcami, 
a praktyczna nauka zawodu powinna odbywać się w jak największym wymiarze w rzeczywistych warunkach pracy  
u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, a także w centrach kształcenia zawodowego, 
warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego. 

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym 
doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów 
edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia 
poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, a tym samym zapewni im 
możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. 

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, 
stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, 
możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu 
kończeniu nauki. 

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się 
przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji 
w poszczególnych zawodach szkolnictwa branżowego oraz stworzenie uczniom warunków do uzyskiwania dodatkowych 
umiejętności zawodowych, dodatkowych uprawnień zawodowych lub kwalifikacji rynkowych. 

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 

2. INFORMACJE O ZAWODZIE MURARZ-TYNKARZ 

Murarz-tynkarz 711204 to zawód przypisany do branży budowlanej (BUD). 
Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 

Kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz może odbywać się w branżowej szkole I stopnia i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych. 

Murarz-tynkarz zajmuje się wznoszeniem ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych, gipsowych, ceramicznych  
i innych materiałów budowlanych, nakładaniem warstw tynkarskich (wapiennych, cementowych, żywicznych, 
alabastrowych). Oprócz ścian może wykonywać także schody, filary czy stropy, wykonywać na ścianach okładziny, 
wykuwać otwory oraz samodzielne sporządzić zaprawy murarskie i tynkarskie, w tym orientować się w cechach różnych 
zapraw i recepturach ich sporządzania. Ponadto może wykonywać prace remontowe i rozbiórkowe. Osoba zamierzająca 
wykonywać ten zawód musi przyzwyczaić się do częstych zmian miejsca pobytu (jest to uzależnione od miejsca nowej 
budowy), wykonywania swoich zadań przy niesprzyjającej pogodzie i na dużych wysokościach, dlatego nie powinien 
cierpieć na lęk wysokości.  
W tej pracy ważna jest też zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat na murarza-tynkarza musi 
przejść specjalistyczne badania lekarskie – sprawdzić wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie 
równowagi. 
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Murarz-tynkarz wykonuje swoje zadania zawodowe w firmach wykonawczych małych, zatrudniających niewielkie 
zespoły pracownicze, a także w dużych przedsiębiorstw wykonawczych. Murarz-tynkarz w zasadzie nie prowadzi 
samodzielnej działalności gospodarczej. Praca murarza-tynkarza wykonywana jest z reguły pod kierownictwem 
brygadzisty oraz kierownika robót. 

„Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w 
kraju oczekują na profesjonalnie przygotowanych absolwentów szkół kształcących dla potrzeb budownictwa. W ich 
ocenie poza kwalifikacjami zawodowymi, ważne są także kompetencje personalne i społeczne, choćby zaangażowanie 
w wykonywaną pracę. 

3. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do wykonywania 
następujących zadań zawodowych: 

1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych; 

2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych; 

3) wykonywania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 

4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych. 

4. EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie 
programowej kształcenia w zawodzie murarz-tynkarz:  

 efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 
 bezpieczeństwo i higiena pracy; 
 język obcy zawodowy; 
 kompetencje personalne i społeczne;  

 efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: BUD.12. Wykonywanie robót murarskich 
i tynkarskich. 

1. efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów; 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BUD.12.1.). 

Uczeń: 

1) charakteryzuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną 
środowiska i ergonomią; 

2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska; 

3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) określa zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy; 

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

8) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. 
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Język obcy zawodowy (BUD.12.7.). 

Uczeń: 

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; 

2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, 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; 
b) rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje 

obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową); 

3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku obcym nowożytnym  
w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: 
a) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, 

komunikat, instrukcję); 
b) tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. komunikat, 

e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym zawodem – według 
wzoru); 

4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – reaguje w języku 
obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego 
tekstu: 
a) reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy 

telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych; 
b) reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany  

z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych; 

5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych sytuacjach związanych  
z wykonywaniem czynności zawodowych; 

6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące świadomość 
językową: 
a) wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem obcym nowożytnym; 
b) współdziała w grupie; 
c) korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym; 
d) stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne. 

Kompetencje personalne i społeczne (BUD.12.8.) 

Uczeń: 

1) przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej: 

 stosuje zasady kultury osobistej i ogólnie przyjęte normy zachowania w środowisku pracy; 

 przyjmuje odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe; 

 respektuje zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy związanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy; 

 wyjaśnia, na czym polega zachowanie etyczne w zawodzie; 

 wskazuje przykłady zachowań etycznych w zawodzie; 

2) planuje wykonanie zadania: 

 omawia czynności realizowane w ramach czasu pracy; 

 określa czas realizacji zadań; 
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 realizuje działania w wyznaczonym czasie; 

 monitoruje realizację zaplanowanych działań; 

 dokonuje modyfikacji zaplanowanych działań; 

 dokonuje samooceny wykonanej pracy; 

3) ponosi odpowiedzialności za podejmowane działania: 

 przewiduje skutki podejmowanych działań, w tym skutki prawne; 

 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; 

4) wykazuje się kreatywnością i otwartością na zmiany: 

 podaje przykłady wpływu zmiany na różne sytuacje życia społecznego i gospodarczego; 

 wskazuje przykłady wprowadzenia zmiany i ocenia skutki jej wprowadzenia; 

 proponuje sposoby rozwiązywania problemów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych w 
nieprzewidywalnych warunkach; 

5) stosuje techniki radzenia sobie ze stresem: 

 rozpoznaje źródła stresu podczas wykonywania zadań zawodowych; 

 wybiera techniki radzenia sobie ze stresem odpowiednio do sytuacji; 

 wskazuje najczęstsze przyczyny sytuacji stresowych w pracy zawodowej; 

 przedstawia różne formy zachowań asertywnych, jako sposobów radzenia sobie ze stresem; 

 rozróżnia techniki rozwiązywania konfliktów związanych z wykonywaniem zadań zawodowych; 

 określa skutki stresu; 

6) doskonali umiejętności zawodowe:  

 określa zakres umiejętności i kompetencji niezbędnych w wykonywaniu zawodu; 

 analizuje własne kompetencje; 

 wyznacza własne cele rozwoju zawodowego; 

 planuje drogę rozwoju zawodowego; 

 wskazuje możliwości podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych; 

7) stosuje zasady komunikacji interpersonalnej: 

 identyfikuje sygnały werbalne i niewerbalne; 

 stosuje aktywne metody słuchania; 

 prowadzi dyskusje; 

 udziela informacji zwrotnej; 

8) stosuje metody i techniki rozwiązywania problemów: 

 opisuje sposób przeciwdziałania problemom w zespole realizującym zadania; 

 opisuje techniki rozwiązywania problemów; 

 wskazuje na wybranym przykładzie, metody i techniki rozwiązywania problemu; 

9) współpracuje w zespole:  

 pracuje w zespole, ponosząc odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadania; 

 przestrzega podziału ról, zadań i odpowiedzialności w zespole; 

 angażuje się w realizację wspólnych działań zespołu; 
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2. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie murarz-tynkarz: 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. (BUD.12.). 

Podstawy budownictwa (BUD.12.2.). 

Uczeń: 

1) charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; 

2) charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; 

3) charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych; 

4) rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania; 

5) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych; 

6) stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych; 

7) określa elementy zagospodarowania terenu budowy; 

8) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie; 

9) charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich eksploatacji; 

10) charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do konstrukcji rusztowań; 

11) przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych; 

12) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie; 

13) stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót; 

14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych; 

15) rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych. 

Wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych (BUD.12.3.). 

Uczeń: 

1) określa właściwości i zastosowanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;  

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 

betonowych;  

3) kalkuluje koszty robót związanych z wykonaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych na 

podstawie przedmiaru;  

4) dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  

5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  

6) sporządza zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe;  

7) ocenia jakość sporządzonych przez siebie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  

8) stosuje zasady wykonywania obmiaru i rozliczenia robót związanych z wykonaniem zapraw murarskich, 

tynkarskich i mieszanek betonowych. 
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Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych (BUD.12.4.). 

Uczeń: 

1) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;  

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;  

3) stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem murowanych 
konstrukcji budowlanych;  

4) rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych stosowanych w murowanych konstrukcjach budowlanych;  

5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;  

6) wykonuje murowane konstrukcje budowlane;  

7) wykonuje roboty pomocnicze podczas murowania konstrukcji budowlanych;  

8) ocenia jakość wykonanych przez siebie robót murarskich;  

9) stosuje zasady sporządzania obmiaru i rozliczenia robót murarskich. 

Wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych (BUD.12.5.). 

Uczeń: 

1) charakteryzuje rodzaje tynków;  

2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania i naprawy tynków;  

3) stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem i naprawą tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych;  

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania i napraw tynków;  

5) przygotowuje podłoża do wykonania tynków;  

6) wykonuje tynki;  

7) wykonuje naprawę tynków;  

8) ocenia jakość wykonanych przez siebie robót tynkarskich;  

9) stosuje zasady sporządzania obmiaru i rozliczenia robót tynkarskich.  

Wykonywanie remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych (BUD.12.6.). 

Uczeń: 

1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 
normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji 
budowlanych;  

2) stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem remontów i rozbiórek 
murowanych konstrukcji budowlanych;  

3) przygotowuje wyroby budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych;  

4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych konstrukcji 
budowlanych;  

5) wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych;  

6) wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;  

7) ocenia jakość wykonanych przez siebie robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;  
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8) stosuje zasady sporządzania obmiaru i rozliczenia robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji 
budowlanych.  

 

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA 

L.P. PRZEDMIOT 

KLASA - STOPIEŃ 

OGÓŁEM I II III 

TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM TYG. OGÓŁEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. PODSTAWY BUDOWNICTWA 6 24 5 20 - - 44 

2. 
TECHNOLOGIA ROBÓT MURARSKICH  
I TYNKARSKICH 

20 80 20 80 26 104 264 

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 8 32 6 24 8 32 88 

4. JĘZYK OBCY ZAWODOWY - - 3 12 - - 12 

RAZEM: 34 136 34 136 34 136 408 
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PODSTAWY BUDOWNICTWA 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 Obiekty budowlane. 4 

- 
- 

2 Materiały budowlane. 4 

3 Budownictwo tradycyjne i uprzemysłowione. 4 

4 Instalacje budowlane. 4 

5 Organizacja i zagospodarowanie budowy. 8 20 

 Razem 24 20 - 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Obiekty budowlane 

1 Podstawowe pojęcia budowlane. 

4 - - 4 
2 Rodzaje obiektach budowlanych. 

3 
Prawo budowlane. Etapy realizacji obiektów 
budowlanych. 

4 Projekty budowlane. 

Materiały budowlane  

15 Rodzaje materiałów i wyrobów budowlanych. 

4 - - 4 

16 
Wymagania stawiane materiałom i wyrobom 
budowlanym zgodnie z obowiązującymi 
normami. 

17 
Właściwości materiałów i wyrobów 
budowlanych. 

18 
Dobór materiałów i wyrobów budowlanych do 
robót budowlanych. 

Budownictwo tradycyjne i uprzemysłowione 4 - - 4 

Instalacje budowlane  

19 Klasyfikacja rodzajów instalacji budowlanych. 

4 - - 4 

20 Elementy instalacji budowlanych. 

21 
Przewody, uzbrojenie, przybory i urządzenia 
instalacji budowlanych. 

22 
Zasady prowadzenia przewodów instalacji 
budowlanych w budynku. 

Organizacja i zagospodarowanie budowy 

23 Elementy zagospodarowania terenu budowy.  

8 - - 8 
24 Rodzaje mediów.  

25 
Położenie tymczasowych budynków socjalnych 
i administracyjnych.  

26 
Magazynowanie materiałów budowlanych z 
uwzględnieniem rozmieszczenia materiałów 
niebezpiecznych i łatwopalnych.  

- 20 - 20 

27 
Rozmieszczenie sprzętu, urządzeń ppoż. i dróg 
ewakuacyjnych zgodnie z przepisami.  

28 Oznakowanie terenu budowy.  

29 
Środki transportu wewnętrznego i 
zewnętrznego, pionowego i poziomego 
stosowanego w budownictwie.  

30 Transport materiałów budowlanych.  

31 
Zasady zabezpieczania materiałów 
budowlanych podczas transportu.  
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32 Zasady składowania materiałów budowlanych.  

33 Rodzaje rusztowań budowlanych.  

34 Elementy składowe rusztowania.  

35 
Zasady użytkowania rusztowań zgodnie z 
przepisami BHP. 

Razem 24 20 - 44 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BUD.12.2.(1) charakteryzuje rodzaje i elementy obiektów budowlanych: 

 klasyfikuje obiekty budowlane; 

 rozpoznaje rodzaje obiektów budowlanych; 

 wymienia i rozpoznaje podstawowe elementy budynku; 

 rozróżnia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku; 

 określa funkcje elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku; 

 BUD.12.2.(2) charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania: 

 klasyfikuje układy konstrukcyjne budynków; 

 rozróżnia i opisuje konstrukcje obiektów budowlanych; 

 określa technologie wykonania konstrukcji budowlanych; 

 rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych; 

 rozróżnia etapy wykonania budynku; 

 BUD.12.2.(3) charakteryzuje rodzaje gruntów budowlanych i robót ziemnych: 

 klasyfikuje grunty budowlane; 

 określa cechy gruntu budowlanego umożliwiające posadowienie na nim budynku; 

 określa właściwości gruntów budowlanych; 

 rozpoznaje rodzaje gruntów budowlanych na podstawie ich właściwości 

 rozróżnia rodzaje wykopów; 

 rozróżnia maszyny stosowane w robotach ziemnych; 

 BUD.12.2.(4) rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania: 

 klasyfikuje wyroby budowlane ze względu na ich zastosowanie; 

 wymienia i rozróżnia właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrobów budowlanych; 

 rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych; 

 dobiera wyroby budowlane w zależności od zastosowanej technologii; 

 określa zasady składowania i przechowywania wyrobów budowlanych; 

 BUD.12.2.(5) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych: 

 wymienia rodzaje instalacji budowlanych; 

 rozpoznaje instalacje budowlane; 

 określa zastosowanie instalacji budowlanych; 

 rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i określa ich funkcje; 

 BUD.12.2.(7) określa elementy zagospodarowania terenu budowy: 

 rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy; 

 określa usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu budowy; 

 określa funkcje poszczególnych elementów zagospodarowania terenu budowy; 

 BUD.12.2.(8) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie: 

 klasyfikuje środki transportu stosowane w budownictwie; 

 wymienia i rozpoznaje środki transportu wewnętrznego stosowane na terenie budowy; 

 wymienia i rozpoznaje środki transportu zewnętrznego stosowane w budownictwie; 

 wymienia urządzenia do transportu pionowego i poziomego 

 określa zasady transportu wewnętrznego na terenie budowy; 

 BUD.12.2.(9) charakteryzuje rodzaje rusztowań stosowanych w budownictwie i przestrzega zasad ich 
eksploatacji: 

 klasyfikuje rusztowania stosowane w budownictwie; 

 rozpoznaje rodzaje rusztowań stosowanych w robotach budowlanych; 
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 określa zastosowanie rusztowań w robotach budowlanych; 

 rozpoznaje elementy rusztowań; 

 opisuje i stosuje zasady eksploatacji rusztowań; 

 określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych; 

 określa środki zabezpieczające stosowane przy eksploatacji rusztowań; 

 BUD.12.2.(10) charakteryzuje podstawowe pojęcia mechaniki i wytrzymałości materiałów w odniesieniu do 
konstrukcji rusztowań: 

 omawia rodzaje sił wewnętrznych występujących w elementach konstrukcji rusztowania; 

 omawia zależność nośności elementów rusztowań od czynników wewnętrznych (np. geometria, 
wzmocnienia) i zewnętrznych (np. obciążenia) 

 określa i omawia zasady ustalania dopuszczalnych obciążeń użytkowych; 

 wykonuje i omawia szkic zabudowy rusztowań zawierający rzuty i widoki (plan montażu); 

 wykonuje szkic montażowy rusztowania; 

 BUD.12.8. kompetencje personalne i społeczne. 
Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni 
stwarzać uczniom warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych. 

 
 
TECHNOLOGIA ROBÓT MURARSKICH I TYNKARSKICH 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

1 
Konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy obiektów 
budowlanych. 

30 
- - 

2 Instalacje budowlane. 10 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

3 Materiały budowlane i ich własności. 10 
- - 

4 Zastosowanie materiałów budowlanych. 14 

POMIARY W BUDOWNICTWIE 

5 Narzędzia pomiarowe w budownictwie. 6 

- - 6 Zasady obsługi urządzeń pomiarowych. 8 

7 Tolerancje pomiarowe. 2 

 

8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

- 

12 

- 

9 Rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych i ich zadania. 24 

10 
Materiały do wykonywania murowanych konstrukcji 
murarskich. 

10 

11 Sposoby wiązania cegieł w murach. 24 

12 Warunki wykonania i odbioru robót murarskich. 10 

13 Usterki w robotach murarskich. 

- 

14 

14 
Kalkulacja kosztów wykonania murowanych konstrukcji 
budowlanych. 

6 

15 Materiały do wykonywania tynków. 10 

16 Naprawy uszkodzeń tynków. 14 

17 Warunki wykonania i odbioru robót tynkarskich. 56 

18 Kontrola jakości robót tynkarskich. 4 

 Razem 80 80 104 
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L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

Konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy obiektów budowlanych 

1 Elementy konstrukcyjne budynku. 

30 - - 30 

2 Fundamenty. 

3 Ściany konstrukcyjne. 

4 Nadproża. 

5 Stropy.  

6 Dachy. 

7 Stropodachy wentylowane. 

8 Stropodachy niewentylowane. 

9 Wieńce. 

10 Schody. 

11 Konstrukcja nośna. 

12 Układzie podłużnym. 

13 Układzie poprzecznym. 

14 Układzie dwukierunkowym. 

15 Elementy niekonstrukcyjne. 

16 Ściany (ścianki) działowe. 

17 Ściany osłonowe. 

18 Pokrycie dachu. 

19 
Elementy wykończeniowe elementy 
wyposażenia budynku. 

20 Elementy wyposażenia instalacyjnego 

21 Elementy wyposażenia budowlanego 

22 Fundamenty płytkie i głębokie 

23 Podpory żelbetowe 

24 Ściany żelbetowe 

25 Ściany żelbetowe z elementów gotowych 

26 Belki żelbetowe-podciągi 

27 Stropy monolityczne 

28 Izolacje przeciwwilgociowe 

29 Izolacje termiczne 

30 Izolacje akustyczne 

31 Drzwi i okna 

Instalacje budowlane 

32 Instalacja wodociągowa. 

10 - - 10 

33 Instalacja kanalizacyjna. 

34 Instalacja gazowa. 

35 
Instalacja sprężonego powietrza i gazy 
medyczne. 

36 Instalacja centralnego ogrzewania. 

37 Instalacja wentylacyjna. 

38 Instalacja klimatyzacyjna. 

39 Instalacja przeciwpożarowa. 

40 Instalacja elektryczna. 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

Materiały budowlane i ich własności 

41 Woda. 

10 - - 10 

42 Kruszywa mineralne. 

43 Kruszywa sztuczne. 

44 Cement. 

45 Wapno. 
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46 Gips. 

47 Stal. 

48 Żeliwo. 

49 Staliwo . 

50 Metale nieżelazne.  

51 Tworzywa sztuczne termoplastyczne. 

52 Tworzywa sztuczne chemoutwardzalne. 

Zastosowanie materiałów budowlanych 

53 Woda zarobowa betonów i zapraw. 

14 - - 14 

54 
Chemia budowlana do ulepszania mieszanek 
betonowych i zapraw. 

55 
Kruszywa mineralne składnik betonów i 
zapraw. 

56 Kruszywa sztuczne składnik betonów i zapraw. 

57 Cement spoiwo mieszanek betonowych. 

58 Cement spoiwo zapraw. 

59 Wapno spoiwo zapraw. 

60 Gips spoiwo zapraw. 

61 
Tworzywa sztuczne chemoutwardzalne spoiwo 
do mieszanek betonowych. 

62 Stal zbrojeniowa. 

63 Żeliwo jego zastosowanie w budownictwie. 

64 Staliwo jego zastosowanie w budownictwie. 

65 
Metale nieżelazne jego zastosowanie w 
budownictwie. 

66 
Tworzywa sztuczne termoplastyczne jego 
zastosowanie w budownictwie. 

67 
Tworzywa sztuczne chemoutwardzalne jego 
zastosowanie w budownictwie. 

POMIARY W BUDOWNICTWIE 

Narzędzia pomiarowe w budownictwie 

68 Narzędzia traserskie. 

6 - - 6 

69 
Poziomnice, pion murarski, poziomnice 
wężowe. 

70 
Taśmowe (ruletka, taśma miernicza, przymiar 
kreskowy, przymiar zwijany). 

71 
Optyczne węgielnice, niwelatory teodolity, 
wysokościomierze. 

72 
Laserowe niwelatory teodolity, 
wysokościomierze , dalmierze.  

73 Georadary. 

Zasady obsługi urządzeń pomiarowych 

74 Zasady obsługi ruletki, taśmy mierniczej. 

8 - - 8 

75 
Zasady obsługi (węgielnic niwelatorów 
teodolitów, wysokościomierzy itd.). 

76 Pomiary robót budowlanych. 

77 Pomiary kątów. 

78 Pomiary wysokościowe. 

79 
Zasady prowadzenia prac pomiarowych w 
terenie. 

80 Pomiary geodezyjne. 

81 Zasada wykonywania pomiarów w terenie. 

Tolerancje pomiarowe 

82 Tolerancje pomiarach w budownictwie. 2 - - 2 
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83 Pojęcie przedmiaru robót i przedmiar robót. 

84 Wykonywanie pomiarów z natury. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

85 Wiadomości podstawowe. 

- 12 - 12 

86 
Zagadnienia prawne dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

87 Elementy wiedzy o człowieku i jego pracy. 

88 
Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych 
warunków pracy i życia osobistego pracownika. 

89 Zagrożenia występujące w środowisku pracy 

90 Szkodliwości i choroby zawodowe. 

91 Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc. 

Rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych i ich zadania 

92 
Sposoby i metody wykonywania robót 
murowanych. 

- 24 - 24 

93 Kontrola pionu i poziomu murów. 

94 Rodzaje grubość spoin. 

95 Grubości murów 

96 Narzędzia i sprzęt do robót murarskich 

97 Organizacja stanowiska pracy murarza. 

98 Sposoby murowania. 

99 Wyznaczanie położenia murów. 

100 Ławy drutowe. 

101 Wykonywanie przewodów kominowych. 

102 Mury z cegieł dziurawek i kratówek. 

103 
Mury z pustaków ceramicznych pionowo 
drążonych. 

104 Mury z bloczków gazobetonowych. 

105 Mury z bloczków betonowych. 

106 Mury z pustaków żużlobetonowych Alfa. 

107 Ścianki działowe. 

108 Mury z kamienia naturalnego. 

109 Wykonywanie murów szczelinowych. 

110 Wykonywanie murów warstwowych. 

111 Sprzęt i odzież ochronna. 

112 Nadproża płaskie z płyt Kleina. 

113 Naproża na belkach stalowych. 

114 Nadproża żelbetowe typu L. 

115 Nadproża łukowe. 

116 Naproża gazobetonowe. 

Materiały do wykonywania murowanych konstrukcji murarskich 

117 Klasyfikacja wyrobów murowych. 

- 10 - 10 

118 Ceramiczne wyroby murowe. 

119 
Wyroby z autoklawizowanego betonu 
komórkowego. 

120 Silikatowe wyroby murowe. 

121 
Wyroby murowe z betonu z kruszywami 
zwykłymi. 

122 
Wyroby murowe z betonu z kruszywami 
lekkimi. 

123 Wyroby murowe z kamienia naturalnego. 

124 Wyroby do budowy stropów. 

125 Wyroby do budowy nadproży. 

126 Materiały do wykonania izolacji termicznych, 
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akustycznych i przeciwwilgociowych. 

Sposoby wiązania cegieł w murach 

127 Rodzaje murów. 

- 24 - 24 

128 Zasady wiązania murów. 

129 Układ cegieł w wiązaniu pospolitym. 

130 Układ cegieł w wiązaniu krzyżykowym. 

131 Układy cegieł w wiązaniu polskim. 

132 Zakończenia murów prostych. 

133 Zakończenia murów z węgarkami. 

134 Wykonywanie narożników murów. 

135 
Wiązanie murów w skrzyżowaniach w kształcie 
litery T. 

136 
Wiązanie murów przenikających się pod kątem 
prostym. 

137 Łączenie murów różnej grubości. Strzępia. 

138 Wykonanie murów z pilastrami. 

139 
Wykonywanie murów z kanałami dymowymi, 
spalinowymi i wentylacyjnymi. 

140 Wykonywanie murów z wnękami. 

141 Wiązanie cegieł w słupach i filarach. 

142 Wiązanie wielowarstwowe. 

143 Układy rolkowe cegieł. 

144 Wykonywanie gzymsów. 

145 Wykonywanie cokołów. 

146 Kominy wolnostojące. 

Warunki wykonania i odbioru robót murarskich 

147 Ogólne zasady odbioru robót murarskich. 

- 10 - 10 

148 Odbiór materiałów i elementów. 

149 Dokumentacja do odbioru robót murarskich. 

150 Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów. 

151 
Sprawdzanie prawidłowości wiązania 
elementów w murze. 

152 Sprawdzanie grubości spoin i ich wypełnienia. 

153 Kontrola pionowości i poziomu murów. 

154 
Kontrola długości murów i sprawdzanie kątów 
przecinających się murów. 

155 
Sprawdzanie prawidłowości wykonania ścianek 
działowych. 

156 
Sprawdzanie prawidłowości wykonania detali 
konstrukcyjnych. 

157 
Sprawdzanie prawidłowości osadzenia 
ościeżnic okiennych i drzwiowych. 

Usterki w robotach murarskich 

158 
Rodzaje robót konserwacyjnych. Remontowych 
i rozbiórkowych. 

- - 14 14 

159 Badanie konstrukcji elementu murowanego. 

160 Naprawa fundamentów. 

161 Podbijanie fundamentów. 

162 Naprawa stropów belkowych. 

163 Naprawa sklepień płaskich i belkowych. 

164 Remonty ścian i filarów. 

165 Naprawa i wymiana nadproży. 

166 Naprawa pęknięć murów. 

167 Wykonywanie otworów w istniejących murach. 
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Kalkulacja kosztów wykonania murowanych konstrukcji budowlanych 

168 Ogólne zasady odbioru robót murarskich. 

- - 6 6 

169 Odbiór materiałów i elementów. 

170 
Ustalenie ilości wykonywanych robót 
murarskich. 

171 Kalkulacja kosztu robót murarskich. 

172 Kalkulacja kosztów murarskich. 

173 
Systemy wynagradzania za wykonanie robót 
budowlanych. 

Materiały do wykonywania tynków 

174 Rodzaje i zadania zapraw budowlanych. 

- - 10 10 

175 Spoiwa do zapraw budowlanych. 

176 Kruszywa do zapraw budowlanych. 

177 Zaprawy do tynków zwykłych. 

178 Zaprawy gipsowe. 

179 Zaprawy do tynków szlachetnych. 

180 Zaprawy do tynków specjalnych. 

181 Gotowe zaprawy tynkarskie. 

Naprawy uszkodzeń tynków 

182 Badanie stanu technicznego tynku. 

- - 14 14 

183 Naprawa tynków zwykłych I kategorii. 

184 Naprawa tynków zwykłych II kategorii. 

185 Naprawa tynków zwykłych III kategorii. 

186 Naprawa tynków zwykłych IV kategorii. 

187 Naprawa tynków wodoszczelnych. 

188 Naprawa tynków ciepłochronnych. 

189 Naprawa tynków gipsowych. 

190 Naprawa tynków szlachetnych. 

191 Naprawa tynków cienkowarstwowych. 

192 Naprawa tynków ciągnionych. 

193 Naprawa suchych tynków. 

Warunki wykonania i odbioru robót tynkarskich 

194 Zadania i rodzaje tynków. 

- - 56 56 

195 Podział tynków. 

196 Narzędzia i sprzęt tynkarski. 

197 
Warunki techniczne jakim powinny opowiadać 
podłoża pod tynki. 

198 Rodzaje podłoży i sposób ich przygotowania. 

199 Podłoże z materiałów ceramicznych nowych. 

200 
Podłoże z materiałów ceramicznych 
rozbiórkowych. 

201 Podłoża kamienne. 

202 Podłoża betonowe. 

203 Podłoża z drewna. 

204 Podłoża metalowe. 

205 Stary tynk jako podłoże. 

206 Wykonanie tynków wapiennych. 

207 Wykonanie tynków cementowo-wapiennych. 

208 Wykonanie tynków cementowych. 

209 Wykonanie tynków gipsowych. 

210 Sposoby wyznaczania lica tynków. 

211 Wykonanie pasów kierunkowych. 

212 Wykonanie obrzutki. 

213 Wykonanie narzutu. 
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214 Wykonanie gładzi i zacieranie tynku. 

215 Tynki surowe. 

216 Tynki pospolite. 

217 Tynki pocienione. 

218 
Wykonywanie tynków na murach z betonu 
komórkowego. 

219 
Rusztowania do wewnętrznych robót 
tynkarskich. 

220 
Rusztowania do zewnętrznych robót 
tynkarskich. 

221 
Wykonywanie podkładu pod tynki specjalne i 
szlachetne. 

222 Tynki szlachetne. 

223 Tynki nakrapiane. 

224 Tynki cyklinowane. 

225 Tynki zmywane, zacierane i szlifowane. 

226 Tynki kamieniarskie. 

227 Stiuki i sztablatury. 

228 Tynki cienkowarstwowe. 

229 Tynki z gotowych mas tynkarskich. 

230 Tynki ciągnione. 

231 Tynki boniowane. 

232 Tynkowanie gzymsów. 

233 Wykonywanie tynków krzywoliniowych. 

234 Tynki na stropach, kolumnach i oknach. 

235 Tynki z płyt gipsowo-kartonowych. 

236 
Mocowanie płyt g/k do podłoża, cięcie i 
wycinanie otworów. 

237 
Spoinowanie połączeń płyt gipsowo-
kartonowych. 

238 
Maszyny i sprzęt do tynkowania 
mechanicznego. 

239 Technologia tynkowania mechanicznego. 

240 Wykonywanie robót tynkarskich zimą. 

241 Wykonywanie gładzi tynkarskich. 

242 Ocena jakości robót tynkarskich. 

243 Organizacja robót tynkarskich. 

Kontrola jakości robót tynkarskich 

244 Zasady odbioru robót tynkarskich. 

- - 4 4 

245 Obmiar robót tynkarskich. 

246 
Dopuszczalne odchylenia tynków 
wewnętrznych. 

247 
Dopuszczalne odchylenia tynków 
wewnętrznych. 

Razem 80 80 104 264 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BUD.12.1.(1) charakteryzuje pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, 
ochroną środowiska i ergonomią: 

 wymienia przepisy prawa określające wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 wyjaśnia znaczenie pojęć: bezpieczeństwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia; 

 określa zakres i cel działań ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska w środowisku pracy; 
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 opisuje pojęcia związane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi; 

 BUD.12.1.(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy  
i ochrony środowiska: 

 wymienia instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska; 

 wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony 
środowiska; 

 BUD.12.1.(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy: 

 wymienia prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 wymienia prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 wymienia środki prawne możliwe do zastosowania w przypadku naruszenia przepisów prawa w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 wymienia konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez 
pracownika i pracodawcę; 

 wskazuje rodzaje świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy; 

 wskazuje prawa pracownika, który zachorował na chorobę zawodową; 

 BUD.12.1.(4) określa zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy: 

 wymienia zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych w środowisku pracy; 

 wymienia i opisuje czynniki szkodliwe występujące w środowisku pracy; 

 rozpoznaje rodzaje i stopnie zagrożenia spowodowane działaniem czynników szkodliwych w środowisku 
pracy; 

 rozróżnia źródła czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy; 

 opisuje skutki oddziaływania czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy na organizm 
człowieka; 

 wskazuje zagrożenia występujące w procesie pracy związane z pracami szczególnie niebezpiecznymi; 

 opisuje objawy typowych chorób zawodowych występujących w zawodzie; 

 wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom dla zdrowia i życia pracownika oraz mienia i środowiska 
związanym z wykonywaniem zadań zawodowych; 

 BUD.12.1.(5) organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa  
i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska: 

 identyfikuje wymagania wynikające z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące na stanowisku pracy; 

 stosuje zasady organizacji stanowiska pracy wynikające z ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 dostosowuje stanowisko pracy do wymagań określonych w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 dobiera wyposażenie i sprzęt w zależności od rodzaju stanowiska pracy zgodnie z przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; 

 rozmieszcza materiały, narzędzia i sprzęt zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na określonym stanowisku pracy; 

 BUD.12.1.(6) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych: 

 wymienia środki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zadań zawodowych; 

 dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju wykonywanych zadań na stanowisku pracy; 

 używa środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy zgodnie z ich przeznaczeniem 

 określa informacje przedstawiane za pomocą znaków bezpieczeństwa i sygnalizowane za pomocą 
alarmów, które uzupełniają środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; 

 stosuje się do znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, ewakuacyjnych, ochrony przeciwpożarowej oraz 
sygnałów alarmowych, które uzupełniają środki ochrony indywidualnej i zbiorowej; 

 BUD.12.1.(7) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny  pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące  
ochrony przeciwpożarowej i ochrony  środowiska na stanowisku pracy:   

 opisuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania zadań zawodowych;   

 opisuje zasady ochrony środowiska podczas  wykonywania zadań zawodowych;   

 określa zasady postępowania w przypadku pożaru na  terenie budowy;   

 rozróżnia środki gaśnicze ze względu na zakres ich  stosowania;   
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 stosuje zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny  pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony  środowiska 
na terenie budowy;   

 obsługuje maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy  zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa  
i  higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony  środowiska;   

 BUD.12.1.(8) udziela pierwszej pomocy w stanach nagłego  zagrożenia zdrowotnego:   

 opisuje podstawowe symptomy wskazujące na stany  nagłego zagrożenia zdrowotnego;   

 ocenia sytuację poszkodowanego na podstawie analizy  objawów obserwowanych u poszkodowanego;   

 zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce  wypadku;   

 układa poszkodowanego w pozycji bezpiecznej;   

 powiadamia odpowiednie służby;   

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

 prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w  nieurazowych stanach nagłego zagrożenia  zdrowotnego, np. 
omdlenie, zawał, udar;   

 wykonuje resuscytację krążeniowo-oddechową na  fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady  
Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji; 

 BUD.12.2.(2) charakteryzuje konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania: 

 klasyfikuje układy konstrukcyjne budynków; 

 rozróżnia i opisuje konstrukcje obiektów budowlanych; 

 określa technologie wykonania konstrukcji budowlanych; 

 rozpoznaje technologie wznoszenia konstrukcji budowlanych; 

 rozróżnia etapy wykonania budynku; 

 BUD.12.2.(4) rozróżnia wyroby budowlane, określa ich zastosowanie i zasady składowania: 

 klasyfikuje wyroby budowlane ze względu na ich zastosowanie; 

 wymienia i rozróżnia właściwości fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrobów budowlanych; 

 rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych; 

 dobiera wyroby budowlane w zależności od zastosowanej technologii; 

 określa zasady składowania i przechowywania wyrobów budowlanych; 

 BUD.12.2.(5) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych: 

 wymienia rodzaje instalacji budowlanych; 

 rozpoznaje instalacje budowlane; 

 określa zastosowanie instalacji budowlanych; 

 rozpoznaje elementy instalacji budowlanych i określa ich funkcje; 

 BUD.12.2.(6) stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych: 

 wymienia i rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych; 

 wyjaśnia zastosowanie poszczególnych przyrządów pomiarowych 

 dobiera przyrządy pomiarowe do określonych robót budowlanych; 

 wykonuje pomiary związane z określonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich 
przyrządów pomiarowych; 

 BUD.12.2.(7) określa elementy zagospodarowania terenu budowy: 

 rozpoznaje i wymienia elementy zagospodarowania terenu budowy; 

 określa usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu budowy; 

 określa funkcje poszczególnych elementów zagospodarowania terenu budowy; 

 BUD.12.3.(1) określa właściwości i zastosowanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych:  

 klasyfikuje rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich wykonywanych na terenie budowy i przygotowywanych 
fabrycznie;  

 opisuje właściwości zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych;  

 rozpoznaje właściwości zapraw murarskich i tynkarskich, np. konsystencję, urabialność, mrozoodporność, 
wytrzymałość na ściskanie;  

 rozpoznaje właściwości mieszanek betonowych, np. konsystencję, urabialność;  

 określa zastosowanie zapraw murarskich (np. tradycyjnych, klejowych, na żywicach syntetycznych)  
i tynkarskich (np. tradycyjnych, ciepłochronnych, cienkowarstwowych – klejowych) oraz mieszanek 
betonowych w zależności od ich składu;  
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 BUD.12.3.(2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, 
tynkarskich i mieszanek betonowych:  

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje dotyczące wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich  
i mieszanek betonowych;  

 odczytuje i stosuje wymagania związane z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i norm;  

 odczytuje i stosuje zalecenia dotyczące wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych zawarte w instrukcjach i katalogach;  

 BUD.12.3.(3) kalkuluje koszty robót związanych z wykonaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych na podstawie przedmiaru:  

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót;  

 oblicza ilość robót i materiałów potrzebnych do wykonania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych;  

 oblicza koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania zapraw murarskich, 
tynkarskich i mieszanek betonowych;  

 BUD.12.3.(4) dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych:  

 rozróżnia składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  

 dobiera rodzaj i odpowiednią ilość składników zapraw murarskich i tynkarskich na podstawie proporcji 
wagowych i objętościowych oraz na podstawie receptur i instrukcji producentów;  

 dobiera składniki zapraw murarskich i tynkarskich w zależności od ich przeznaczenia oraz jakości i cech 
technicznych składników;  

 dobiera rodzaj i odpowiednią ilość składników mieszanki betonowej na podstawie receptury laboratoryjnej  
i receptury roboczej;  

 BUD.12.3.(5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych:  

 rozróżnia narzędzia i sprzęt używany do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych;  

 określa zakres stosowania sprzętu do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych;  

 opisuje budowę sprzętu do wykonywania zapraw i mieszanek betonowych;  

 BUD.12.3.(6) sporządza zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe:  

 opisuje zasady wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  

 odmierza składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  

 określa kolejność dozowania składników zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  

 dozuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich, mieszanek betonowych zgodnie z zasadami, na podstawie 
receptur i instrukcji producentów;  

 dozuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych zgodnie z zasadami, na 
podstawie proporcji wagowych i objętościowych;  

 określa czas mieszania składników zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  

 miesza składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych zgodnie z zasadami; 

 BUD.12.3.(7) ocenia jakość sporządzonych przez siebie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych:  

 rozróżnia i dobiera metody kontroli jakości wykonanych zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych;  

 stosuje kryteria kontroli jakości wykonanych zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  

 ocenia właściwości wykonanej przez siebie zaprawy murarskiej, tynkarskiej i mieszanki betonowej, m.in. 
konsystencję, jednorodność oraz urabialność;  

 BUD.12.3.(8) stosuje zasady wykonywania obmiaru i rozliczenia robót związanych z wykonaniem zapraw 
murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych:  

 opisuje pojęcie obmiaru;  

 określa zasady wykonywania obmiaru robót;  

 sporządza obmiar robót związanych z wykonaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych;  
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 oblicza koszty materiałów, robocizny i sprzętu użytych do wykonania zapraw murarskich, tynkarskich  
i mieszanek betonowych; 

 BUD.12.4.(1) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych:  

 rozróżnia wyroby budowlane stosowane w murowanych konstrukcjach budowlanych;  

 rozróżnia rodzaje wiązań cegieł w ścianach, filarach międzyokiennych, słupach;  

 rozróżnia rodzaje ścian ze względu na ich konstrukcję, np. ściany jednorodne, warstwowe, szczelinowe;  

 rozróżnia rodzaje elementów murowanych budynku, np. ściany konstrukcyjne, działowe i nadproża;  

 BUD.12.4.(2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych:  

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje dotyczące wykonywania murowanych konstrukcji 
budowlanych;  

 odczytuje i stosuje wymagania związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych zawarte  
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i normach;  

 odczytuje i stosuje zalecenia dotyczące wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych zawarte  
w instrukcjach i katalogach;  

 BUD.12.4.(3) stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem 
murowanych konstrukcji budowlanych:  

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót murarskich;  

 oblicza ilość robót i materiałów potrzebnych do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;  

 oblicza koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania murowanych konstrukcji 
budowlanych;  

 BUD.12.4.(4) rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych stosowanych w murowanych konstrukcjach budowlanych:  

 klasyfikuje izolacje budowlane stosowane w murowanych konstrukcjach budowlanych oraz określa funkcje 
poszczególnych rodzajów izolacji;  

 rozróżnia izolacje budowlane stosowane w murowanych konstrukcjach budowlanych ze względu na ich 
usytuowanie i rodzaj użytego materiału;  

 rozpoznaje izolacje pionowe i poziome stosowane w murowanych konstrukcjach budowlanych;  

 rozpoznaje izolacje budowlane stosowane w murowanych konstrukcjach budowlanych, np. termiczne, 
akustyczne, przeciwwilgociowe, przeciwwodne, paroszczelne;  

 BUD.12.4.(5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych:  

 klasyfikuje narzędzia i sprzęt używane do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;  

 rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;  

 określa zakres stosowania narzędzi i sprzętu do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;  

 dobiera narzędzia w zależności od zakresu robót związanych z wykonywaniem murowanych konstrukcji 
budowlanych;  

 BUD.12.4.(6) wykonuje murowane konstrukcje budowlane:  

 określa zasady wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych, np. ścian działowych, ścian 
konstrukcyjnych, ścian osłonowych, filarów, słupów, kominów;  

 przygotowuje wyroby budowlane, np. zaprawę murarską, cegły, pustaki, bloczki, w odpowiedniej ilości 
zgodnie z dokumentacją projektową;  

 wyznacza położenie elementów murowanych konstrukcji budowlanych na podstawie dokumentacji 
budowlanej;  

 muruje zgodnie z zasadami, np. ściany nośne, ściany działowe, nadproża, słupy, filary, kominy z różnych 
wyrobów budowlanych;  

 muruje ściany z cegieł, stosując różne wiązania zgodnie z zasadami;  

 wykonuje spoinowanie ścian zgodnie z zasadami;  

 wykonuje licowanie ścian zgodnie z zasadami;  

 stosuje zasady łączenia murowanych ścian na strzępia;  

 BUD.12.4.(7) wykonuje roboty pomocnicze podczas murowania konstrukcji budowlanych:  

 dobiera materiały do wykonania hydroizolacji i izolacji termicznych oraz akustycznych na podstawie 
dokumentacji budowlanej;  

 dobiera materiały do wykonania określonych robót betoniarsko-zbrojarskich na podstawie dokumentacji 
projektowej;  
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 stosuje zasady wykonywania hydroizolacji, murowanych konstrukcji budowlanych oraz izolacji termicznych  
i akustycznych murowanych konstrukcji budowlanych;  

 stosuje zasady wykonania robót betoniarsko-zbrojarskich;  

 BUD.12.4.(8) ocenia jakość wykonanych przez siebie robót murarskich:  

 stosuje kryteria kontroli jakości wykonanych robót murarskich;  

 ocenia zgodność wymiarów i położenia wykonanego murowanego elementu budowlanego z dokumentacją 
projektową;  

 ocenia zgodność uzyskanej grubości spoin w wykonanym murowanym elemencie budowlanym  
z wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót murarskich;  

 sprawdza odchylenie powierzchni i krawędzi wykonanego murowanego elementu budowlanego  
z uwzględnieniem tolerancji określonej w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót murarskich;  

 BUD.12.4.(9) stosuje zasady sporządzania obmiaru i rozliczenia robót murarskich:  

 określa zasady wykonywania obmiaru robót murarskich;  

 wykonuje obmiar robót murarskich związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji budowlanych;  

 oblicza koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu użytych do wykonania murowanych konstrukcji 
budowlanych; 

 BUD.12.5.(1) charakteryzuje rodzaje tynków:  

 klasyfikuje rodzaje tynków, np. ze względu na miejsce usytuowania, liczbę warstw, rodzaj użytej zaprawy, 
sposób wykończenia powierzchni;  

 rozróżnia rodzaje tynków zwykłych, szlachetnych, cienkowarstwowych;  

 określa właściwości tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 BUD.12.5.(2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania i naprawy tynków:  

 odczytuje oraz wykorzystuje informacje dotyczące wykonania i naprawy tynków wewnętrznych  
i zewnętrznych zawarte w dokumentacji projektowej;  

 odczytuje i stosuje wymagania związane z wykonaniem i naprawą tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i normach;  

 odczytuje i stosuje zalecenia dotyczące wykonania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych zawarte 
w instrukcjach i katalogach;  

 BUD.12.5.(3) stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem  
i naprawą tynków wewnętrznych i zewnętrznych:  

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót tynkarskich;  

 oblicza ilość robót i materiałów potrzebnych do wykonania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 oblicza koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania i naprawy tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych;  

 BUD.12.5.(4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania i napraw tynków:  

 klasyfikuje i rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania tynków;  

 określa zakres stosowania narzędzi i sprzętu do wykonywania tynków;  

 dobiera narzędzia do ręcznego i mechanicznego wykonywania tynków;  

 dobiera narzędzia i sprzęt do robót związanych z naprawą tynków, np. skuwania starych tynków, 
przygotowania podłoży;  

 BUD.12.5.(5) przygotowuje podłoża do wykonania tynków:  

 rozróżnia podłoża do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 opisuje sposoby przygotowania podłoża wykonanego z różnych wyrobów do tynkowania;  

 dobiera sposoby przygotowywania podłoży do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 przygotowuje podłoża wykonane z różnych wyrobów, np. podłoża betonowe, podłoża ceramiczne, podłoża 
drewniane, podłoża stalowe do wykonywania tynków zewnętrznych i wewnętrznych;  

 BUD.12.5.(6) wykonuje tynki:  

 rozróżnia technologie wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 określa zasady wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 przygotowuje zaprawy tynkarskie zgodnie z instrukcją producenta i recepturami;  

 wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne na różnych podłożach, np. betonowych, ceramicznych, stalowych, 
drewnianych;  

 wykonuje tynki cienkowarstwowe;  



 
24 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdnicy, 58-105 Świdnica, ul. Gen. W. Sikorskiego 41     tel. 074  852-40-76 

 wykonuje tynki na różnych elementach budynku, np. ścianach, stropach, słupach;  

 wykonuje tynki ręcznie i mechanicznie;  

 BUD.12.5.(7) wykonuje naprawę tynków:  

 określa sposoby naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 określa zakres i sposoby naprawy uszkodzonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych w zależności od 
rodzaju uszkodzeń;  

 dobiera materiały do wykonania napraw uszkodzonych tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 wykonuje prace związane z naprawą tynków wewnętrznych i zewnętrznych, w tym przygotowanie podłoża;  

 stosuje zasady naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 BUD.12.5.(8) ocenia jakość wykonanych przez siebie robót tynkarskich:  

 stosuje kryteria kontroli jakości wykonanych robót tynkarskich;  

 ocenia zgodność przygotowania podłoża z wymogami technologicznymi;  

 ocenia zgodność wykonania tynku wewnętrznego i zewnętrznego z wymaganiami określonymi  
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót tynkarskich;  

 BUD.12.5.(9) stosuje zasady sporządzania obmiaru i rozliczenia robót tynkarskich:  

 określa zasady wykonania obmiaru robót tynkarskich;  

 wykonuje obmiar robót tynkarskich;  

 oblicza koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu użytych do wykonania i naprawy tynków wewnętrznych 
i zewnętrznych; 

 BUD.12.6.(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych 
murowanych konstrukcji budowlanych:  

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje dotyczące robót remontowych i rozbiórkowych 
murowanych konstrukcji budowlanych;  

 odczytuje i wykorzystuje informacje dotyczące wymagań związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki 
murowanych konstrukcji budowlanych zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i normach;  

 stosuje wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych robót remontowych i rozbiórkowych 
murowanych konstrukcji budowlanych i normach w celu wykonania remontu i rozbiórki;  

 odczytuje i stosuje zalecenia dotyczące wykonania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji 
budowlanych zawarte w instrukcjach i katalogach;  

 BUD.12.6.(2) stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem 
remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych:  

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót remontowych i rozbiórkowych;  

 oblicza ilość i koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania remontów 
murowanych konstrukcji budowlanych;  

 oblicza ilość robót i koszty robocizny i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania rozbiórki murowanych 
konstrukcji budowlanych;  

 BUD.12.6.(3) przygotowuje wyroby budowlane do wykonywania remontu murowanych konstrukcji budowlanych:  

 rozróżnia rodzaje wyrobów budowlanych stosowanych do remontów murowanych konstrukcji budowlanych, 
określa ich właściwości i zastosowanie;  

 dobiera i składuje wyroby budowlane do wykonania remontów poszczególnych elementów murowanych 
konstrukcji budowlanych;  

 BUD.12.6.(4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką 
murowanych konstrukcji budowlanych:  

 rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką murowanych 
konstrukcji budowlanych;  

 określa zakres stosowania narzędzi i sprzętu do wykonywania robót związanych z remontem i rozbiórką 
murowanych konstrukcji budowlanych;  

 dobiera narzędzia i sprzęt w zależności od zakresu robót związanych z remontem i rozbiórką murowanych 
konstrukcji budowlanych;  

 BUD.12.6.(5) wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych:  

 rozpoznaje rodzaje uszkodzeń i sposoby napraw murowanych konstrukcji budowlanych;  
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 określa sposoby wykonywania wzmocnień murowanych konstrukcji budowlanych;  

 dobiera sposoby naprawy uszkodzeń;  

 stosuje zasady wykonywania remontowych robót murarskich zgodnie z wymaganą technologią;  

 wykonuje remonty poszczególnych elementów murowanych konstrukcji budowlanych zgodnie  
z dokumentacją projektową;  

 BUD.12.6.(6) wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych:  

 określa kolejność i metody wykonywania poszczególnych robót rozbiórkowych murowanych konstrukcji 
budowlanych;  

 określa sposoby wykonywania rozbiórki poszczególnych elementów murowanych konstrukcji budowlanych;  

 stosuje zasady oraz dobiera sposoby wykonywania robót rozbiórkowych murowanych konstrukcji 
budowlanych;  

 wykonuje roboty rozbiórkowe poszczególnych elementów murowanych konstrukcji budowlanych zgodnie  
z dokumentacją projektową;  

 BUD.12.6.(7) ocenia jakość wykonanych przez siebie robót remontowych i rozbiórkowych murowanych 
konstrukcji budowlanych:  

 stosuje kryteria kontroli jakości wykonywanych robót remontowych i rozbiórkowych;  

 ocenia na bieżąco jakość remontowanych przez siebie elementów murowanych konstrukcji budowlanych;  

 koryguje na bieżąco błędy wykonawcze w trakcie wykonywania remontów elementów murowanych 
konstrukcji budowlanych;  

 ocenia na bieżąco jakość wykonywanych robót rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;  

 ocenia zgodność wykonanego remontu elementów murowanych konstrukcji budowlanych z wymaganiami 
określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontowych oraz z dokumentacją 
projektową;  

 BUD.12.6.(8) stosuje zasady sporządzania obmiaru i rozliczenia robót remontowych i rozbiórkowych 
murowanych konstrukcji budowlanych:  

 określa zasady wykonania obmiaru robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji 
budowlanych i wykonuje taki obmiar;  

 oblicza koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu użytych do wykonania remontu i rozbiórki murowanych 
konstrukcji budowlanych; 

 BUD.12.8. kompetencje personalne i społeczne. 
Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni 
stwarzać uczniom warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych. 

 
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

L.p Działy tematyczne 
Liczba godzin 

St. I St. II St. III 

RYSUNEK TECHNICZNY 

1 Zasady rysunku technicznego. 7 

- 

- 

2 Konstrukcje geometryczne. 6 

3 Rysunek odręczny i szkicowy. 6 

4 Rzutowanie prostokątne. 6 

5 Rzutowanie aksonometryczne. 7 

6 Oznaczenia graficzne i wymiarowanie rysunków. 

- 

6 

7 Rzuty i przekroje. 7 

8 Programy komputerowe do rysunku technicznego. 1 

DOKUMENTACJA BUDOWLANA 

9 Dokumentacja projektowa i jej elementy. 

- 

6 
- 

10 Opisywanie rysunków. 4 

11 Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych. 

- 

3 

12 Oznaczenia na rysunkach architektoniczno-budowlanych. 6 

13 Wymiarowanie na rysunkach architektoniczno-budowlanych. 8 
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14 Elementy miernictwa budowlanego 6 

15 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 

8 

16 Katalogi materiałów budowlanych. 1 

 Razem 32 24 32 

 
 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

RYSUNEK TECHNICZNY 

Podstawy rysunku technicznego 

1 Rodzaje rysunków technicznych. 

7 - - 7 

2 Przybory i materiały kreślarskie. 

3 Formaty arkuszy i tabliczki rysunkowe. 

4 Rodzaje i grubości linii rysunkowych. 

5 Podziałki w rysunku budowlanym. 

6 Pismo techniczne. 

7 Podstawowe zasady wymiarowania. 

Konstrukcje geometryczne 

8 Pojęcia podstawowe. 

6 - - 6 

9 
Kreślenie prostych równoległych  
i prostopadłych. 

10 Podział odcinka. 

11 Kreślenie kątów. 

12 Kreślenie figur płaskich. 

Rysunek odręczny i szkicowy 

13 
Wiadomości wstępne. Technika rysowania 
odręcznego. 

6 - - 6 14 Rysowanie figur płaskich. 

15 Rysowanie brył. 

16 Rysunek szkicowy. 

Rzutowanie prostokątne 

17 Ogólne zasady rzutów prostokątnych. 

6 - - 6 
18 Rzuty punktu i odcinka na dwie płaszczyzny. 

19 
Rzuty punktu, odcinka i prostej na trzy 
płaszczyzny rzutów. 

20 Rzuty figur geometrycznych i brył. 

Rzutowanie aksonometryczne 

21 
Ogólne zasady rzutowania 
aksonometrycznego. 

7 - - 7 
22 Kreślenie figur płaskich w izometrii. 

23 Kreślenie brył w izometrii. 

24 Kreślenie figur płaskich w dimetrii ukośnej. 

25 Kreślenie brył w dimetrii ukośnej. 

Oznaczenia graficzne i wymiarowanie rysunków 

26 Stopnie dokładności opracowywania rysunków. 

- 6 - 6 

27 Podstawowe oznaczenia graficzne. 

28 
Oznaczenia graficzne elementów 
budowlanych. 

29 Oznaczenia schodów i klatek schodowych. 

30 Oznaczenia drzwi i okien. 

31 Oznaczenia urządzeń instalacyjnych. 

Rzuty i przekroje 

32 Rzut fundamentów. - 7 - 7 
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33 Rzut parteru. 

34 Rzut kondygnacji. 

35 Przekrój pionowy poprzeczny. 

36 Przekrój pionowy podłużny. 

37 Elewacje. 

Programy komputerowe do rysunku technicznego - 1 - 1 

DOKUMENTACJA BUDOWLANA 

Dokumentacja projektowa i jej elementy. 

38 
Elementy dokumentacji technicznej – pojęcia 
podstawowe. 

- 6 - 6 

39 
Wykonawczy projekt architektoniczno - 
budowlany. 

40 Projekty branżowe. Projekt instalacji wodnej. 

41 Projekt instalacji kanalizacyjnej i deszczowej. 

42 Projekt instalacji centralnego ogrzewania. 

43 Projekt instalacji gazowej. 

Opisywanie rysunków 

44 Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej. 

- 4 - 4 
45 Wykaz belek i stali zbrojeniowej. 

46 Szczegóły konstrukcji murowanych. 

47 Szczegóły podłóg, posadzek i okładzin. 

Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych - - 3 3 

Oznaczenia na rysunkach architektoniczno-budowlanych 

48 Podstawowe oznaczenia graficzne. 

- - 6 6 
49 

Oznaczenia graficzne materiałów 
budowlanych. 

50 Oznaczenia otworów w ścianach. 

51 
Oznaczenia kanałów dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych. 

Wymiarowanie na rysunkach architektoniczno-budowlanych 

52 Podstawowe oznaczenia wymiarowe. 

- - 8 8 

53 
Wymiarowanie położenia ścian, otworów 
okiennych i drzwiowych. 

54 Wymiarowanie kanałów. 

55 Wymiarowanie poziomów. 

56 Zasady wymiarowania. 

57 Wymiarowanie klatek schodowych. 

Elementy miernictwa budowlanego 

58 Rodzaje pomiarów. 

- - 6 6 

59 
Zastosowanie podstawowego sprzętu i 
przyrządów mierniczych. 

60 Pomiary inwentaryzacyjne. 

61 
Inwentaryzacja fragmentów budynku, 
konstrukcji murowych oraz szczegółów 
architektonicznych. 

62 Tyczenie budynku. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

63 
Przedmiot i zakres opracowania specyfikacji 
technicznej. 

- - 8 8 
64 

Zakres i wymagania dotyczące jakości robót 
budowlanych. 

65 
Wymagania dotyczące materiałów 
budowlanych. 

66 Zasady kontroli jakości robót. 
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67 
Dokumenty budowy, obmiar robót i zasady 
płatności. 

Katalogi materiałów budowlanych - - 1 1 

Razem 32 24 32 88 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BUD.12.2.(6) stosuje przyrządy pomiarowe w robotach budowlanych: 

 wymienia i rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych; 

 wyjaśnia zastosowanie poszczególnych przyrządów pomiarowych 

 dobiera przyrządy pomiarowe do określonych robót budowlanych; 

 wykonuje pomiary związane z określonymi robotami budowlanymi z zastosowaniem odpowiednich 
przyrządów pomiarowych; 

 BUD.12.2.(11) przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych: 

 rozróżnia rodzaje rysunków budowlanych; 

 stosuje zasady wykonywania rysunków technicznych; 

 rozróżnia oznaczenia graficzne stosowane na rysunkach budowlanych i stosuje je; 

 sporządza szkice i proste rysunki techniczne; 

 wykonuje rzuty i przekroje obiektów i elementów budowlanych; 

 BUD.12.2.(12) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie: 

 rozpoznaje rodzaje dokumentacji budowlanej i wymienia jej elementy; 

 określa zawartość części opisowej dokumentacji budowlanej; 

 określa zawartość części rysunkowej dokumentacji budowlanej; 

 rozróżnia rysunki rzutów i przekrojów obiektów i elementów budowlanych; 

 BUD.12.2.(13) stosuje zasady wykonywania przedmiaru i obmiaru robót: 

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót; 

 sporządza przedmiar robót na podstawie dokumentacji budowlanej; 

 oblicza ilość materiałów, narzędzi, sprzętu i robocizny na podstawie przedmiaru robót; 

 określa zasady sporządzania obmiaru robót; 

 wykonuje obmiar robót i ich kosztorys; 

 BUD.12.2.(14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych: 

 rozpoznaje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych; 

 wykorzystuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych; 

 BUD.12.2.(15) rozpoznaje normy i procedury oceny zgodności podczas realizacji zadań zawodowych: 

 wymienia cele normalizacji krajowej; 

 podaje definicje i cechy normy; 

 rozróżnia oznaczenie normy międzynarodowej, europejskiej i krajowej; 

 korzysta ze źródeł informacji dotyczących norm i procedur oceny zgodności; 

 BUD.12.3.(2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania zapraw murarskich, 
tynkarskich i mieszanek betonowych:  

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje dotyczące wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich  
i mieszanek betonowych;  

 odczytuje i stosuje wymagania związane z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i norm;  

 odczytuje i stosuje zalecenia dotyczące wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych zawarte w instrukcjach i katalogach;  

 BUD.12.3.(3) kalkuluje koszty robót związanych z wykonaniem zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych na podstawie przedmiaru:  

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót;  

 oblicza ilość robót i materiałów potrzebnych do wykonania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych;  

 oblicza koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania zapraw murarskich, 
tynkarskich i mieszanek betonowych; 
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 BUD.12.4.(2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych konstrukcji budowlanych:  

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje dotyczące wykonywania murowanych konstrukcji 
budowlanych;  

 odczytuje i stosuje wymagania związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych zawarte  
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i normach;  

 odczytuje i stosuje zalecenia dotyczące wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych zawarte  
w instrukcjach i katalogach;  

 BUD.12.4.(3) stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem 
murowanych konstrukcji budowlanych:  

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót murarskich;  

 oblicza ilość robót i materiałów potrzebnych do wykonania murowanych konstrukcji budowlanych;  

 oblicza koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania murowanych konstrukcji 
budowlanych; 

 BUD.12.5.(2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania i naprawy tynków:  

 odczytuje oraz wykorzystuje informacje dotyczące wykonania i naprawy tynków wewnętrznych  
i zewnętrznych zawarte w dokumentacji projektowej;  

 odczytuje i stosuje wymagania związane z wykonaniem i naprawą tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i normach;  

 odczytuje i stosuje zalecenia dotyczące wykonania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych zawarte 
w instrukcjach i katalogach;  

 BUD.12.5.(3) stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem  
i naprawą tynków wewnętrznych i zewnętrznych:  

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót tynkarskich;  

 oblicza ilość robót i materiałów potrzebnych do wykonania i naprawy tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  

 oblicza koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania i naprawy tynków 
wewnętrznych i zewnętrznych; 

 BUD.12.6.(1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i rozbiórkowych 
murowanych konstrukcji budowlanych:  

 odczytuje z dokumentacji projektowej informacje dotyczące robót remontowych i rozbiórkowych 
murowanych konstrukcji budowlanych;  

 odczytuje i wykorzystuje informacje dotyczące wymagań związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki 
murowanych konstrukcji budowlanych zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych i normach;  

 stosuje wymagania zawarte w specyfikacjach technicznych robót remontowych i rozbiórkowych 
murowanych konstrukcji budowlanych i normach w celu wykonania remontu i rozbiórki;  

 odczytuje i stosuje zalecenia dotyczące wykonania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji 
budowlanych zawarte w instrukcjach i katalogach;  

 BUD.12.6.(2) stosuje zasady sporządzania przedmiaru i kalkulacji kosztów robót związanych z wykonaniem 
remontów i rozbiórek murowanych konstrukcji budowlanych:  

 określa zasady sporządzania przedmiaru robót remontowych i rozbiórkowych;  

 oblicza ilość i koszty materiałów, robocizny i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania remontów 
murowanych konstrukcji budowlanych;  

 oblicza ilość robót i koszty robocizny i pracy sprzętu potrzebnych do wykonania rozbiórki murowanych 
konstrukcji budowlanych; 

 BUD.12.8. kompetencje personalne i społeczne. 
Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni 
stwarzać uczniom warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych. 
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JĘZYK OBCY ZAWODOWY 

L.p Treści programowe 
Liczba godzin 

Razem 
St. I St. II St. III 

1 
Słownictwo związane z wykonywaniem zadań 
zawodowych oraz dotyczące organizacji pracy.  

- 12 - 12 

2 Rozmowa o pracę.  

3 Rozmowa zawodowa.  

4 Zwroty grzecznościowe.  

5 Organizacja stanowiska pracy.  

6 Porozumiewanie się w środowisku pracy  

7 Korespondencja służbowa w języku obcym.  

8 Dokumentacja w języku obcym.  

Razem - 12 - 12 
 

Efekty kształcenia: 
Uczeń: 

 BUD.12.7.(1) posługuje się podstawowym zasobem środków językowych w języku obcym nowożytnym (ze 
szczególnym uwzględnieniem środków leksykalnych) umożliwiającym realizację czynności zawodowych  
w zakresie tematów związanych: 

 ze stanowiskiem pracy i jego wyposażeniem; 

 z głównymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie; 

 z dokumentacją związaną z danym zawodem; 

 z usługami świadczonymi w danym zawodzie; 

 BUD.12.7.(2) rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka 
obcego nowożytnego, a także proste wypowiedzi pisemne w języku obcym nowożytnym w zakresie 
umożliwiającym realizację zadań zawodowych: 

 rozumie proste wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. rozmowy, wiadomości, 
komunikaty, instrukcje lub filmy instruktażowe, prezentacje) artykułowane wyraźnie, w standardowej 
odmianie języka; 

 rozumie proste wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje 
obsługi, przewodniki, dokumentację zawodową); 

 BUD.12.7.(3) samodzielnie tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w języku 
obcym nowożytnym w zakresie umożliwiającym realizację zadań zawodowych: 

 tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne dotyczące czynności zawodowych (np. polecenie, 
komunikat, instrukcję); 

 tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne dotyczące czynności zawodowych (np. 
komunikat, e-mail, instrukcję, wiadomość, CV, list motywacyjny, dokument związany z wykonywanym 
zawodem – według wzoru); 

 BUD.12.7.(4) uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach związanych z realizacją zadań zawodowych – 
reaguje w języku obcym nowożytnym w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub 
w formie prostego tekstu: 

 reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy 
telefonicznej) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych; 

 reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, formularz, e-mail, dokument związany  
z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych; 

 BUD.12.7.(5) zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w języku obcym nowożytnym w typowych 
sytuacjach związanych z wykonywaniem czynności zawodowych; 

 BUD.12.7.(6) wykorzystuje strategie służące doskonaleniu własnych umiejętności językowych oraz podnoszące 
świadomość językową: 

 wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem obcym nowożytnym; 

 współdziała w grupie; 

 korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym; 

 stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne.  

 BUD.12.8. kompetencje personalne i społeczne. 
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Nauczyciele wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego powinni 
stwarzać uczniom warunki do nabywania kompetencji personalnych i społecznych. 

PROPOZYCJE METOD SPRAWDZANIA I OCENIANIA EDUKACYJNYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 

Proces kontroli i oceny osiągnięć uczniów powinien być realizowany zgodnie z kryteriami przedstawionymi na zajęciach 
początkowych. Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu oraz zakresu opanowania przez ucznia wiadomości  
i umiejętności, określonych w szczegółowych celach kształcenia. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów może być dokonywane za pomocą: 

 ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności,  

 pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych,  

 ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń,  

 zadań domowych i projektów,  oraz ich prezentacji.  

Umiejętności intelektualne mogą być sprawdzane i oceniane za pomocą dyskusji kierowanej, indywidualnych 
wypowiedzi uczniów oraz ustnych sprawdzianów wiedzy. Należy zwracać szczególną uwagę na umiejętność 
zastosowania opanowanej wiedzy, merytoryczną jakość wypowiedzi oraz posługiwanie się poprawną terminologią. 

Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do 
możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę 
na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały 
ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. 

Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zalecana jest 
przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności  
i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się w zawodach na poziomie branżowej 
szkoły I stopnia (kompetencje personalne i społeczne). 

Formy indywidualizacji pracy uczniów:  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia;  

 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 

Indywidualizacja pracy uczniów polegać może na dostosowaniu stopnia trudności zadań oraz czasu ich wykonywania do 
potrzeb i możliwości uczniów. w zakresie organizacji pracy można stosuje instrukcje do zadań, podawanie dodatkowych 
zaleceń, instrukcji do pracy indywidualnej, udzielanie konsultacji indywidualnych. Uczniom szczególnie zdolnym  
i posiadającym określone zainteresowania zawodowe należy zaplanować zadania o większym stopniu złożoności, 
proponować samodzielne poszerzanie wiedzy, studiowanie dodatkowej literatury. w pracy grupowej należy zwracać 
uwagę na taki podział zadań między członków zespołu, by każdy wykonywał tę część zadania, której podoła, bez 
uszczerbku dla kompletności i ciągłości wiedzy uczniów. 

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów należy przeprowadzać systematycznie przez cały czas realizacji programu 
nauczania. Umożliwia to korygowanie stosowanych metod nauczania oraz organizacyjnych form pracy uczniów. 
w procesie oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania efektów 
kształcenia zastosowanych przez nauczyciela. Oceniając osiągnięcia uczniów proponuje się obserwację aktywności 
ucznia podczas pracy w grupie, przeprowadzenie testów mieszanych oraz sprawdzianów wiedzy, sprawdzenie  
i weryfikację realizacji zadań domowych, projektów, sprawdzenie wiedzy podczas odpowiedzi indywidualnej.  

Podstawą do uzyskania przez uczniów pozytywnych ocen jest poprawne wykonanie ćwiczeń, sprawdzianów i zadań 
testowych.  

Proces sprawdzania i oceniania powinien być realizowany zgodnie z obowiązującą skalą ocen. 

Ocena po zakończeniu realizacji programu nauczania przedmiotu powinna uwzględniać wyniki wszystkich stosowanych 
przez nauczyciela sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia. 
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WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE 

Szkoła prowadząca kształcenie w zawodzie zapewnia pomieszczenia dydaktyczne z wyposażeniem odpowiadającym 
technologii i technice stosowanej w zawodzie, aby zapewnić osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia określonych  
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz umożliwić przygotowanie absolwenta 
do wykonywania zadań zawodowych. 

Wyposażenie szkoły niezbędne do realizacji kształcenia w kwalifikacji BUD.12. Wykonywanie robót murarskich  
i tynkarskich 

Pracownia budowlana wyposażona w: 

 stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do internetu, drukarką, skanerem i projektorem 
multimedialnym, z pakietem programów biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki, 

 próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, 

 modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, 

 plansze i filmy instruktażowe dotyczące robót murarskich i tynkarskich, 

 normy, aprobaty techniczne i certyfikaty jakości materiałów budowlanych, przykładowe dokumentacje 
projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót murarskich i tynkarskich, katalogi nakładów 
rzeczowych, cenniki do kosztorysowania robót budowlanych. 

Pracownia rysunku technicznego wyposażoną w: 

 stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, ploterem, skanerem oraz projektorem multimedialnym, 

 stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej  
z dostępem do internetu, z pakietem programów biurowych, programem do wykonywania rysunków 
technicznych, 

 stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające wykonywanie rysunków 
odręcznych, 

 pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, 

 normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe, wzory pisma 
znormalizowanego, rysunki elementów budowlanych, 

 modele brył i figur geometrycznych. 

Warsztaty szkolne wyposażone w: 

 stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z urządzeniem 
wielofunkcyjnym, projektorem multimedialnym oraz wizualizerem. 

 stanowiska do wykonywania robót murarskich (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w betoniarkę, 
taczkę, mieszadła do zapraw, narzędzia i sprzęt do zagęszczania mieszanek betonowych oraz inne narzędzia  
i elektronarzędzia do robót murarskich związanych z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych 
oraz ich remontami i rozbiórką, przyrządy kontrolno-pomiarowe, 

 stanowisko do wykonywania robót tynkarskich (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone  
w betoniarkę, taczkę, mieszadła do zapraw oraz inne narzędzia, sprzęt i elektronarzędzia do wykonywania 
tynków, ich napraw oraz konserwacji, przyrządy kontrolno-pomiarowe, 

 środki ochrony indywidualnej, 

 zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony 
środowiska, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz 
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. 

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH W RAMACH OBSZARU 

KSZTAŁCENIA OKREŚLONEGO W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 

Uczeń może zdawać kwalifikację BUD.12. po ukończeniu kursów: pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz po potwierdzeniu kwalifikacji BUD.12. 
Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik budownictwa po 
potwierdzeniu kwalifikacji BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów oraz 
uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. 


