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

2. Otwórz zeszyt i przeczytaj poprzednią lekcję. „Układanie tapet samoprzylepnych” 

 

3. Zapisz temat lekcji 

 

 

 

 

 

1 Temat: Odbiór i ocena jakości powłok tapeciarskich 

   
4. Zapisz notatkę do zeszytu. 

 

Odbiory jakościowe robót tapeciarskich wykonuje się w celu sprawdzenia zgodności wykonanych 

robót z projektem technicznym i specyfikacją wykonania robót. Negatywny wynik odbioru robót 

nakłada na wykonawcę obowiązek usunięcia wykrytych usterek oraz dostosowania efektów pracy 

do wymagań projektu i specyfikacji. 

Ocena jakości wykonanej pracy dotyczy: 

1. Odbioru prac zanikających (np. przygotowania podłoża) 

2. Odbiorów częściowych (rozliczenie pewnego etapu robót) 

3. Odbioru końcowego dotyczącego: 

• Wyglądu powłoki tapeciarskiej 

• Prawidłowości wykonania brytów na stykach, krawędziach i całego tapetowanego 

obszaru 

• Przyczepności tapety do podłoża 

• Odporności na zmywanie (jeżeli było wymagane) 

• Jednolitość koloru, równomierność nałożenia i pokrycie powierzchni tapety farbą (jeżeli 

takie były wymagania) 

 

 

 

 

2 Temat: BHP  w  transporcie ręcznym 

   
4. Zapisz notatkę do zeszytu. 

 W transporcie ręcznym istotnych jest kilka czynników dotyczących: 

• Wpływu obciążenia układu szkieletowo-mięśniowego na zdrowie pracownika 

• Dopuszczalnej masy przenoszonych przedmiotów (w pracy dorywczej i ciągłej) 

• Sposobu przenoszenia (poziomo lub pionowo) i dopuszczalne odległości 

• Sposobu dźwigania i uchwytu przenoszonego przedmiotu 

• Warunków stosowania transportu zbiorowego 

• Możliwości wykorzystania sprzętu pomocniczego (wózki, taczki, itp.) 

 

W ramach zajęć obejrzyj uważnie prezentację i przerysuj tabelę dotyczącą maksymalnej masy 

przenoszonych przedmiotów. 

 

 

 

 

 

 



3 Temat: BHP –  środki ochrony osobistej 

 

   
5. Zapisz notatkę do. 

 

Stanowią rodzaj zabezpieczenia pracownika przed: 

• zabrudzeniem, 

• zagrożeniem zdrowia i życia, 

• czynnikami atmosferycznymi 

• czynnikami szkodliwymi (hałas, zapylenie, substancje szkodliwe, itp.) 

 

W zależności od stanowiska pracy (zawodu) dobór środków ochrony osobistej jest bardzo 

zróżnicowany. W zawodzie montera suchej zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 

do podstawowych środków ochrony osobistej należą: 

• Buty robocze 

• Spodnie robocze (drelichowe) 

• Koszula robocza 

• Nakrycie głowy 

• Rękawice 

• Maseczka przeciwpyłowa 

Ponadto często występuje potrzeba stosowania zabezpieczeń wynikających z pracy w 

specyficznych warunkach lub na określonej obrabiarce lub elektronarzędziem. Mogą to być: 

• Okulary ochronne 

• Ochronnik akustyczny lub stopery 

• Nakolanniki 

• Dodakowe zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi 

• Pas i uprząż do pracy na wysokości 

• Kombinezon ochronny 

• Ochrona układu oddechowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Proszę o wcześniejsze zapoznanie się z treścią tematów lekcji. 

Notatki w zeszycie będą podstawą do wystawienia oceny. 

Pozdrawiam.  

Dariusz Drabczyk 


