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Dział programowy 
Poziom wymagań na ocenę 
dopuszczającą (koniecznych). 

Poziom wymagań na ocenę 
dostateczną (podstawowych). 

Poziom wymagań na ocenę 
dobrą (rozszerzających). 

Poziom wymagań na ocenę 
bardzo dobrą dopełniających). 

 
Wykonywanie robót 
posadzkarskich 

 
Uczeń potrafi: 
- rozróżnić rodzaje wyrobów  
  posadzkarskich i rozpoznać ich  
  właściwości ; 
- rozróżnić rodzaje wyrobów  
  posadzkarskich i rozpoznać ich  
  właściwości ; 
- rozróżnić rodzaje podłoży pod  
  różnego rodzaju posadzki; 
- wymienić rodzaje izolacji  
  podłogowych; 
- znać zasady sporządzania    
  przedmiaru robót posadzkarskich; 
- dobiera materiały izolacyjne 
 

 
Uczeń potrafi: 
- określić  zastosowanie wyrobów  
  posadzkarskich ;  
- określić  zastosowanie wyrobów  
  posadzkarskich ;   
- omówić rodzaje podłoży pod  
  różnego rodzaju posadzki; 
- wymienić sposoby wykonywania  
  izolacji podłogowych; 
- stosować zasady sporządzania  
  przedmiaru robót posadzkarskich; 

 
Uczeń potrafi: 
- scharakteryzować  rodzaje  
  wyrobów posadzkarskich; 
- scharakteryzować  rodzaje  
  wyrobów posadzkarskich; 
- dobrać sposoby  
  przygotowywania podłoży  
  pod różnego rodzaju  
  posadzki; 
- wymienić sposoby  
  wykonywania izolacji  
  podłogowych; 
- sporządzić przedmiar robót  
  posadzkarskich ; 
- dobiera technologię    
  wykonywania izolacji 
- wykonuje obmiar robót 
posadzkarskich 
   
 
 

 
Uczeń potrafi: 
- dobrać  rodzaje wyrobów  
  posadzkarskich, ze względu  
  na ich właściwości; 
- dobrać  rodzaje wyrobów  
  posadzkarskich, ze względu  
  na ich właściwości;  
- ocenić przydatność podłoży  
  pod różnego rodzaju  
  posadzki; 
-  określić  sposoby  
  wykonywania izolacji  
  podłogowych ;      
- sporządzić kalkulację  
  kosztów robót  
  posadzkarskich;       

- dobiera warstwy 
hydroizolacji, izolacji 
termicznej i izolacji 
akustycznej     
- oblicza koszt robót 
posadzkarskich     
                   

 
Wykonywanie robót 
okładzinowych 
 
 

 
- rozróżnia rodzaje okładzin  
- określa właściwości i 
zastosowanie okładzin 
- rozróżnia materiały i wyroby do 
wykonania robót okładzinowych  

 
- rozróżnia rodzaje podłoży pod 
różnego rodzaju okładziny  
- dobiera sposoby przygotowania 
podłoży pod różnego rodzaju 
okładziny  

 
- odczytuje i stosuje 
informacje zawarte 
dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót 

 

- określa zasady 
sporządzania przedmiaru 
robót okładzinowych  
- sporządza przedmiar robót 
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- określa właściwości techniczne 
wyrobów stosowanych w pracach 
okładzinowych  
- określa możliwości stosowania 
wyrobów do prac okładzinowych 
 -dobiera wyroby do wykonania 
robót okładzinowych 

- dobiera materiały do 
przygotowania podłoży 
- rozpoznaje narzędzia do 
wykonania robót okładzinowych  
- określa zakres stosowania 
narzędzi do wykonywania robót 
okładzinowych  
- stosuje instrukcje producenta 
dotyczące stosowania i 
użytkowania narzędzi i sprzętu 

budowlanych, normach, 
katalogach oraz instrukcjach 
dotyczących wykonywania 
robót okładzinowych 
- odczytuje i stosuje 
wymagania zawarte w 
specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót 
okładzinowych  
-odczytuje i stosuje zalecenia 
zawarte w instrukcjach 
dotyczących wykonania robót 
okładzinowych 
- określa zakres prac 
okładzinowych na podstawie 
dokumentacji projektowej lub 
obmiaru robót  
- określa rodzaj i stan podłoża 
- przygotowuje nowe i stare 
podłoże do wykonywania 
posadzek z różnych wyrobów  
- ocenia przydatność podłoży 
pod różnego rodzaju okładziny 
- dobiera materiał 
okładzinowy do podłoża  
- wykonuje okładziny z 
wyrobów mineralnych, 
drewna i wyrobów 
drewnopochodnych oraz 
tworzyw sztucznych 
 

okładzinowych  
- sporządza kalkulację 
kosztów robót 
okładzinowych 
- wykonuje obmiar robót 
okładzinowych  
- oblicza koszt robót 
okładzinowych 
  

 


