
1. Przygotuj podręcznik, zeszyt, długopis i przybory kreślarskie (ołówek, linijkę). 

2. Otwórz zeszyt i przeczytaj poprzednią lekcję: „Montaż płyt g-k i elementów wykończeniowych  w 

obudowach konstrukcji dachu” 

3. Zapisz temat lekcji 

 

 1 Temat: Wycena materiałów oraz rozliczenie robót 
  
 
4. Przerysuj tabelę do zeszytu: 

 

ZUŻYCIE  ORAZ CENA MATERIAŁÓW NA 1m2 
OBUDOWY DACHOWEJ 

NAZWA J.m 
ZUŻYCIE 

NA 1 m2 
CENA 

JEDNOST. 
Profil UD m 0,4  

Kołek szybkiego mont. szt 0,7 0,50 zł 

Wieszak kotwowy szt 1,5 0,30 zł 

Wkręt FN 5,1x35 szt 3,0 0,05 zł 

Profil CD m 2,1  

Łączinik do CD szt 0,4 0,50 zł 

Wełna mineralna 

(150mm + 100mm) 

m
2
 1,0 25,00 zł 

Płyty g-k m
2
 1,0  

Wkręt TN 3,3x25 szt 17 0,02 zł 

Masa szpachlowa kg 0,3  

Taśma spoinowa m 0,45 1,00 zł 

Taśma akustyczna m 0,4 0,5 zł 

Masa finiszowa (gładź) kg 0,1 1,5 zł 

 

 

 

5. Oblicz zużycie i wartość materiałów na wykonanie 25 m2 obudowy dachowej 

 

ZUŻYCIE  ORAZ WARTOŚĆ MATERIAŁÓW NA 25m2 ZABUDOWY 

NAZWA J.m 
ZUŻYCIE 

NA 1 m2 
CENA 

JEDNOST. 
ZUŻYCIE 
NA 25 m2 

CENA ZA 
25 m2 

Profil UD m     

Kołek szybkiego mont. szt     

Wieszak kotwowy szt     

Wkręt FN 5,1x35 szt     

Profil CD m     

Łączinik do CD szt     

Wełna mineralna 

(150mm + 100mm) 

m
2
     

Płyty g-k m
2
     

Wkręt TN 3,3x25 szt     

Masa szpachlowa kg     

Taśma spoinowa m     

Taśma akustyczna m     

Masa finiszowa (gładź) kg     

ŁĄCZNIE  



2 Temat: Rodzaje i przyczyny oraz naprawa uszkodzeń w obudowach dachów i 
stropodachów 

 
Podręcznik strona 210 - 216 

 
6. Zapisz notatkę do zeszytu: 

Przyczyny uszkodzeń: 

• Zastosowanie niewłaściwych materiałów 

• Nieodpowiedni transport i skłądowanie materiałów 

• Nieprawidłowy montaż obudowy 

• Niewłaściwe wykonanie warstw obudowy 

• Niewłaściwe wykończenie powierzchni zabudowy 

• Nieodpowiednia eksploatacja pomieszczeń z suchą zabudową 

  

Naprawa uszkodzeń elementów obudowy dachu może obejmować: 

• Naprawę wgnieceń 

• Naprawę powstałych niewielkich ubytków lub otworów płyt (do 2cm) 

• Naprawę powstałych większych ubytków lub otworów płyt 

• Usuwanie pęknięć spoin (połączeń płyt g-k) 

• Naprawę uszkodzeń narożników 

• Naprawę uszkodzeń konstrukcji 

• Wymianę zawilgoconych płyt g-k 

 

 

Powyższe punkty zostaną omówione w trakcie wideorozmowy. Elementy wymagające 

uszczegółowienia zostaną na bieżąco odnotowane w zeszycie. 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

 

Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z treścią tematów lekcji oraz obejrzeć załączone filmy 

instruktażowe. Kolejność czynności montażowych zapiszemy podzas wspólnej lekcji online. 

Notatki i rysunki do przerysowania w zeszycie będą podstawą do wystawienia oceny. 

Pozdrawiam.  

Dariusz Drabczyk 


