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

2. Otwórz zeszyt i przeczytaj poprzednią lekcję: „BHP – obsługa urządzeń pod napięcim” 

 „Obudowy elementów konstrukcyjnych – powtórzenie wiadomości” 

 

3. Zapisz temat lekcji 

 

  

 

 

1 Temat: Wymagania techniczne przy odbiorze robót w systemach suchej zabudowy 

   
4. Zapisz notatkę do zeszytu. 

 

Na odbiór  robót w systemach suchej zabudowy składa się: 

• Odbiór prac zanikających (montaż profili, montaż wełny, wykonanie narożników, itp.) 

• Odbiór końcowy (ostateczny) 

Ocena osoby dokonyjącej odbioru dotyczy: 

• Zgodności usytuowania elementów suchej zabudowy w odniesieniu do projektu 

• Odchyłek wymiarowych wykonanych płaszczyzn 

• Wyglądu powierzchni suchej zabydowy 

 

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzn i krawędzi płaszczyzn od linii prostej dokonuje 

się przez przyłożenie do nich dwumetrowej łaty kontrolnej. Określa się liczbę prześwitów na 

długości łaty i wymiar największego prześwitu. 

Dopuszczalne odchyłki należy przerysować z podręcznika: 

• Tabela 12.2 str. 221 

• Tabela 12.3 str. 221 

• Tabela 12.4 str. 222 

• Tabela 12.5 str. 223 

 

 

 

 

2 Temat: Przedmiar, obmiar, kalkulacja kosztów w systemach suchej zabudowy 
 

5. Przykładowe zadania do rozwiązania 

 

Do wykonania ścianek działowych potrzeba 200 płyt gipsowo-kartonowych o wymiarach 

1,2 x 2,6 m. Ile wyniesie koszt materiału, jeżeli 1 m
2
 płyty kosztuje 7,00 zł.  

 

Zużycie kleju gipsowegodo przyklejania 1m
2 

 płyt suchego tynku wynosi 5kg. Ile kleju 

należy przygotować do do wykonania suchego tynku na ścianie o długości 10m i wysokości 

2,5m. 

 

Ile sztuk profili CD (długości 3,0 m) potrzeba do wykonania sufitu podwieszanego na 

konstrukcji jednopoziomowej w pomieszczeniu o wymiarach 3 x 3 m przy rozstawie 

wynoszącym 40 cm. 

 

Do wykonania 1m
2
 opłytowania zabudowy sciany potrzeba 2,1 m

2
 płyt g-k. Ile płyt potrzeba 

do wykonania ściany o wymiarach 400 x 250 cm. 

 

 



 

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 


