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Wprowadzenie  
 

Projekt Leonardo da Vinci Transfer Innowacji  System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nie-
formalnego dla osób o niskich kwalifikacjach (SkillsUp Nr 2010-1-PL1-LEO05-11472) realizowany był 
przez Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji – Pań-
stwowego Instytutu Badawczego w Radomiu w okresie od 01.01.2011 r. do  31.12. 2012 r. 

Jednym z podstawowych celów programu Leonardo da Vinci jest wykorzystanie technologii informa-
tycznych i komunikacyjnych, poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz dostosowania 
systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Cel ten wytyczał kierunek prac projektu w konsorcjum 
złoŜonym z pięciu europejskich instytucji: Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytu-
tu Badawczego w Radomiu; Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział 
w Gdańsku; Konsorcjum ENAIP Triest, Włochy; Uniwersytetu Galati, Rumunia; Polskiego Stowa-
rzyszenia Gipsu, Warszawa.  

Systemy suchej zabudowy to nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w głównej mierze do wykań-
czania wnętrz. Wzrost zainteresowania lekkimi technologiami budowlanymi widać nie tylko w Polsce, ale 
takŜe w całej Europie. Oprócz walorów estetycznych, tj. suchy i czysty montaŜ czy dbałość o środowisko 
naturalne, naleŜy zwrócić takŜe uwagę na parametry techniczne, a w szczególności na cięŜar powierzch-
niowy, który jest znacznie niŜszy niŜ w przypadku technologii mokrych.  

Sucha zabudowa jest specjalnością nową, szybko rozwijającą się na świecie technologią wykańcza-
nia budynków z uŜyciem płyt kartonowo-gipsowych. Monter suchej zabudowy świadczy usługi budowlane 
w zakresie montaŜu systemów suchej zabudowy wnętrz. Specjalizuje się w montaŜu lekkich konstrukcji 
budowlanych z zastosowaniem płyty gipsowo-kartonowej, gipsowo-włókowej, gipsowej, cementowej na 
ruszcie z metalowych profili lub na konstrukcji drewnianej. Posiada szeroką wiedzę na temat systemów 
suchej zabudowy, a od jego praktycznych umiejętności i wiedzy zaleŜy wysoka jakość prac przy aranŜacji 
wnętrza obiektu budowlanego.  

Opracowany na potrzeby projektu SkillsUp program modułowy dla specjalizacji Technologia syste-
mów suchej zabudowy wnętrz jest przeznaczony do realizacji w zasadniczej szkole zawodowej w zawo-
dach: murarz 712[06] i technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]. Wspiera proces naucza-
nia i uczenia się. Przeznaczony jest do realizacji w zawodowej szkole budowlanej poprzez powiązanie ce-
lów i materiału nauczania z procesem pracy i zadaniami zawodowymi. W systemie wsparcia pozaformalne-
go i nieformalnego uczenia się najwaŜniejszą rolę odgrywa przygotowanie materiałów szkoleniowych. Dla-
tego teŜ w projekcie Skillsup opracowane zostały cztery pakiety edukacyjne (w języku polskim i angielskim) 
dla jednostek modułowych w specjalizacji „Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz” zawierają-
ce poradniki dla ucznia i nauczyciela w następujących zadaniach zawodowych: „Rozpoznawanie materia-
łów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz”; „Montowanie systemów ścian działowych”; 
„Montowanie systemów okładzin ściennych”; „Montowanie systemów sufitów podwieszanych”.  

Badanie potrzeb szkoleniowych odbędzie się z wykorzystaniem programu komputerowego opraco-
wanego przez ITeE-PIB „System Monitoringu i Ewaluacji Kompetencji Pracowników”. Program bazuje na 
Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych i stosuje strategię samooceny umiejętności zawodo-
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wych. System ten wpisuje się w ideę Europejskich Ram Kwalifikacji (European Qualifications Framework 
– EQF) w uczeniu się przez całe Ŝycie, które stanowią nowy sposób interpretowania kwalifikacji w całej 
Europie oraz punkt odniesienia do tworzenia przejrzystych struktur kwalifikacji w kaŜdym kraju. 
W szczególności system umoŜliwia monitorowanie wymagań dotyczących kwalifikacji i kompetencji pra-
cowników oraz określanie potrzeb szkoleniowych w zawodach wysokiej szansy i zaawansowanych tech-
nologii, w tym w zawodach szkolnych podległych resortowi gospodarki. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe na rynku 
brak jest tego typu rozwiązań, które z jednej strony stanowiłyby bazę wiedzy o zadaniach zawodowych, 
umiejętnościach i cechach psychofizycznych wymaganych w realnym środowisku pracy, z drugiej zaś 
strony dawały moŜliwość interakcji z rzeczywistymi kwalifikacjami i kompetencjami po to, aby tworzyć 
plany rozwoju oraz programy dokształcania  i doskonalenia zawodowego pracowników. 

Zgodnie z załoŜeniami celów projektu nabyte umiejętności zostaną zweryfikowane poprzez określe-
nie zasad z wykorzystaniem koncepcji Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu 
i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), który ma ułatwić transfer, uznawanie i akumulację efektów uczenia się 
osobom zamierzającym uzyskać określoną kwalifikację. Zasady te mają na celu wspieranie mobilności 
i uczenia się przez całe Ŝycie.  

Projekt SkillsUp promuje innowacyjne sposoby kształcenia i szkolenia zawodowego, skupiając się 
wokół zwiększenia skuteczności i atrakcyjności metod nauczania, a takŜe zbliŜenia efektów kształcenia 
do potrzeb i wymagań rynku pracy. Problemy rozwiązywane w projekcie SkillsUp koncentrują się na po-
łączeniu potrzeb rynku pracy z kształceniem i szkoleniem zawodowym osób o niskich kwalifikacjach lub 
bez kwalifikacji. Opracowane jednostki modułowe przedstawiają zagadnienia w sposób szczegółowy, 
w związku z czym stanowią źródło informacji, wspierając w szczególności osoby o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych. Projekt ten ma być odpowiedzią na pytanie: jak wykorzystać technologie informa-
tyczne w diagnozowaniu i doskonaleniu kompetencji zawodowych? 

 
Katarzyna Sławińska 
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1.  Modułowy Program Nauczania dla specjalizacji 
Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 

 
Modułowy program nauczania dla specjalizacji Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 

jest przeznaczony do realizacji w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach: 
− Murarz 712[06], 
− Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 713[06]. 

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie absolwenta do skutecznego wykonywania zadań 
zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej. Wymaga to dobrego przygotowania ogólnego, opanowa-
nia podstawowej wiedzy i umiejętności oraz prezentowania właściwych postaw zawodowych. Absolwent 
szkoły powinien charakteryzować się otwartością, komunikatywnością, wyobraźnią, zdolnością do ciągłego 
uczenia się i podnoszenia kwalifikacji, a takŜe umiejętnością oceny swoich moŜliwości. Realizacja programu 
nauczania o modułowym układzie treści kształcenia ułatwia osiągnięcie tych zamierzeń.  

Kształcenie zawodowe z wykorzystaniem systemu modułowego, poprzez powiązanie celów i materia-
łu nauczania z procesem pracy i zadaniami zawodowymi, umoŜliwia: 
−−−− przygotowanie ucznia do wykonywania typowych zadań zawodowych na stanowiskach pracy, którym 

odpowiadają określone zakresy umiejętności, wiedzy i postaw zawodowych, 
−−−− integrację treści nauczania z róŜnych dyscyplin wiedzy, 
−−−− stymulowanie aktywności intelektualnej i motorycznej ucznia, pozwalającej na indywidualizację pro-

cesu nauczania. 
Kształcenie modułowe charakteryzuje się tym, Ŝe: 

−−−− preferowane są aktywizujące metody nauczania, które z jednej strony wyzwalają aktywność, kre-
atywność, zdolność do samooceny uczącego się, z drugiej zaś zmieniają rolę nauczyciela w kierunku 
doradcy, partnera, projektanta, organizatora i ewaluatora procesu dydaktycznego, 

−−−− proces nauczania i uczenia się ukierunkowany jest na osiąganie konkretnych, wymiernych rezultatów 
w formie ukształtowanych umiejętności intelektualnych i praktycznych, które umoŜliwiają wykonywanie 
określonego zakresu pracy w zawodzie, 

−−−− wykorzystywana jest w szerokim zakresie zasada transferu wiedzy i umiejętności wcześniej uzyskanych 
przez ucznia w toku nauki formalnej, nieformalnej oraz incydentalnej, 

−−−− program nauczania posiada elastyczną strukturę, a znajdujące się w nim moduły i jednostki moŜna 
aktualizować (modyfikować, uzupełniać lub wymieniać) nie burząc konstrukcji programu by dostoso-
wywać treści do zmieniających się potrzeb rynku pracy, rozwoju nauki i technologii oraz predyspozy-
cji uczących się. 

 Modułowy program nauczania dla zawodu składa się z „modułów kształcenia w zawodzie” i odpowia-
dających im „jednostek modułowych”, wyodrębnionych na podstawie określonych kryteriów, umoŜliwiają-
cych zdobywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności i postaw właściwych dla zawodu. W strukturze 
programu wyróŜnia się: 
−−−− załoŜenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie, 
−−−− plany nauczania, 
−−−− programy modułów i jednostek modułowych. 
 Moduł kształcenia w zawodzie zawiera: cele kształcenia, wykaz jednostek modułowych, schemat 
układu jednostek modułowych i literaturę. 

Program jednostki modułowej zawiera: szczegółowe cele kształcenia, materiał nauczania, ćwiczenia, 
środki dydaktyczne, wskazania metodyczne do realizacji programu nauczania oraz propozycje metod 
sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia. 

Dydaktyczna mapa programu nauczania, zamieszczona w załoŜeniach programowo-organizacyjnych 
kształcenia w zawodzie, przedstawia schemat powiązań (korelacji) między modułami a jednostkami mo-
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dułowymi oraz określa kolejność ich realizacji. Ma ona ułatwić dyrekcji szkół i nauczycielom planowanie 
i organizowanie procesu dydaktycznego. W programie przyjęto system kodowania modułów i jednostek 
modułowych, który zawiera następujące elementy: 
−−−− symbol cyfrowy zawodu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, 
−−−− symbol literowy, oznaczający grupę modułów: 
 O – dla modułów ogólnozawodowych, 
 Z – dla modułów zawodowych, 
 S – dla modułów specjalizacji, 
−−−− cyfra arabska dla kolejnego modułu w grupie i dla kolejnej wyodrębnionej w module jednostki modu-

łowej. 

I.  ZałoŜenia programowo-organizacyjne kształcenia w zawodzie/specjalizacji  
1. Opis pracy w zawodzie/specjalizacji – Typowe stanowiska pracy  
Absolwent szkoły kształcącej w specjalizacji technologia systemów suchej zabudowy wnętrz moŜe 
podejmować pracę w:  
– przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane, 
– przedsiębiorstwach wykonujących roboty wykończeniowe, 
– przedsiębiorstwach wykonujących roboty remontowe. 
Zadania zawodowe  
Zadania zawodowe specjalizacji obejmują: 
– wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych, jastrychów obudów dachów, okładzin 

ściennych systemami suchej zabudowy, 
– dokonywanie remontów, konserwacji i naprawy elementów suchej zabudowy. 
Umiejętności zawodowe 
W wyniku kształcenia w specjalizacji technologia systemów suchej zabudowy wnętrz absolwent szko-
ły powinien umieć: 
– posługiwać się dokumentacją techniczną,  
– wykonywać podstawowe pomiary sytuacyjne i realizacyjne, 
– określać właściwości materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy, 
– dobierać materiały, maszyny, narzędzia i sprzęt do wykonywania określonych robót wykończe-

niowych, 
– montować ściany w systemach suchej zabudowy, 
– montować okładziny ścienne w systemach suchej zabudowy, 
– montować sufity podwieszane w systemach suchej zabudowy, 
– montować obudowy dachów w systemach suchej zabudowy, 
– montować jastrychy w systemach suchej zabudowy, 
– dokonywać remontów, konserwacji i naprawy elementów suchej zabudowy, 
– uŜytkować i konserwować maszyny, narzędzia oraz sprzęt zgodnie z zasadami eksploatacji, 
– wykonywać roboty betoniarskie, ślusarskie i ciesielskie i inne roboty pomocnicze, 
– przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony 

środowiska podczas wykonywania robót budowlanych, 
– organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, 
– udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, 
– komunikować się z uczestnikami procesu pracy, 
– przestrzegać przepisów kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji. 
Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu 
– dobra sprawność fizyczna, 
– uzdolnienia manualne i techniczne, 
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– umiejętność pracy w zespołach, 
– poczucie odpowiedzialności, 
– samodzielność w wykonywaniu powierzonych obowiązków, 
– cierpliwość, systematyczność, dokładność, 
– odporność na zmienne warunki atmosferyczne. 

2.  Zalecenia dotyczące organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego 
Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji technologia systemów suchej zabudowy wnętrz jest 

przygotowanie ucznia do wykonywania róŜnego typu prac z obszaru robót wykończeniowych w budow-
nictwie na poziomie robotniczym oraz wyposaŜenie absolwenta szkoły zawodowej w wiedzę i umiejętno-
ści niezbędne do dalszego kształcenia w formach szkolnych i pozaszkolnych. Proces kształcenia zawo-
dowego według modułowego programu nauczania dla specjalizacji technologia systemów suchej zabu-
dowy wnętrz jest realizowany w szkole zawodowej. 

Program nauczania obejmuje kształcenie ogólnozawodowe i zawodowe. Kształcenie ogólnozawodo-
we zapewnia orientację w obszarze zawodowym – budownictwo. Kształcenie zawodowe ma na celu 
przygotowanie absolwenta szkoły do realizacji zadań na typowych dla zawodu stanowiskach pracy. 
Ogólne i szczegółowe cele kształcenia wynikają z podstawy programowej kształcenia w zawodzie.  

Treści programowe zawarte są w jednym module specjalizacji: technologia systemów suchej zabu-
dowy wnętrz. Moduł uwzględniający zadania zawodowe jest podzielony na jednostki modułowe. KaŜda 
jednostka modułowa zawiera treść stanowiącą pewną całość, której realizacja umoŜliwi opanowanie 
umiejętności pozwalających na wykonywanie określonego zakresu pracy. Czynnikiem sprzyjającym na-
bywaniu umiejętności zawodowych jest wykonywanie ćwiczeń określonych w poszczególnych jednost-
kach modułowych. 

 

Tabela korelacji modułów i jednostek modułowych 
 

Orientacyjna liczba 
godzin na realizację Symbol jednostki 

modułowej 
Zestawienie modułów i jednostek modułowych 

Klasa III 

 
Moduł 712[06].S1 
Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 

 

712[06].S1.01 
Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy 
wnętrz 

15 

712[06].S1.02 Montowanie systemów ścian działowych 25 

712[06].S1.03 Montowanie systemów okładzin ściennych 20 

712[06].S1.04 Montowanie systemów sufitów podwieszanych  20 

712[06].S1.05 Montowanie systemów obudów dachów 25 

712[06].S1.06 Montowanie systemów suchych jastrychów 20 

 Razem 125 

 

Na podstawie tabeli korelacji sporządzono dydaktyczną mapę programu nauczania dla specjalizacji, 
uwzględniającą schematy układów jednostek modułowych w module. 

Dydaktyczna mapa modułowego programu nauczania stanowi schemat powiązań między modułami 
i określa kolejność ich realizacji. PosłuŜy ona nauczycielowi do planowania zajęć dydaktycznych. 
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Dydaktyczna mapa programu nauczania dla specjalizacji 
 

 
 
Nauczyciel realizujący program nauczania powinien posiadać przygotowanie w zakresie metodologii 

kształcenia modułowego, aktywizujących metod nauczania, pomiaru dydaktycznego oraz projektowania 
i opracowywania pakietów edukacyjnych. 

Nauczyciel kierujący procesem nabywania umiejętności przez ucznia powinien udzielać pomocy 
w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją zadań, sterować tempem kształtowania umiejętno-
ści zawodowych, z uwzględnieniem predyspozycji oraz doświadczeń uczniów. Nauczyciel, w uzasadnio-
nych przypadkach, moŜe ustalić indywidualny tok kształcenia. Ponadto powinien rozwijać zainteresowa-
nia zawodem, wskazywać na moŜliwości dalszego kształcenia, zdobywania nowych umiejętności zawo-
dowych. Powinien równieŜ kształtować poŜądane postawy uczniów, jak: rzetelność i odpowiedzialność za 
pracę, dbałość o jej jakość, porządek na stanowisku pracy, poszanowanie dla pracy innych osób, dbałość 
o racjonalne stosowanie materiałów. 

Nauczyciel powinien uczestniczyć w organizowaniu bazy techniczno-dydaktycznej oraz ewaluacji 
programów nauczania, szczególnie w okresie dynamicznych zmian w technikach i technologiach stoso-
wanych w budownictwie. Wskazane jest opracowanie przez nauczycieli pakietów edukacyjnych, wspo-
magających realizację programu nauczania. Pakiety edukacyjne stanowiące obudowę dydaktyczną pro-
gramu powinny być opracowane zgodnie z metodologią kształcenia modułowego. 

Zaleca się, aby kształcenie modułowe było realizowane metodami aktywizującymi, jak: metoda tekstu 
przewodniego, metoda samokształcenia kierowanego, metoda sytuacyjna oraz metoda projektów i ćwi-
czeń praktycznych. Dominującą metodą nauczania są ćwiczenia praktyczne. Wskazane jest wykorzysty-
wanie filmów dydaktycznych, organizowanie wycieczek dydaktycznych w miejsca realizowanych inwesty-
cji i określonych zadań, do magazynów, sklepów z materiałami i narzędziami, na targi budownictwa, wy-
stawy materiałów i sprzętu. W trakcie realizacji programu naleŜy zwracać uwagę na samokształcenie 
z wykorzystaniem materiałów innych niŜ podręczniki, jak: normy, instrukcje, poradniki i pozatekstowe 
źródła informacji. W realizacji treści kształcenia, w tym ćwiczeń, naleŜy uwzględniać współczesne tech-
nologie, materiały, narzędzia i sprzęt. 

Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi wymaga przygotowania materiałów metodycznych, jak: 
tekst przewodni, instrukcja do metody projektów, karty instrukcyjne do samokształcenia kierowanego, in-
strukcje do wykonywania ćwiczeń, instrukcje stanowiskowe bezpieczeństwa i higieny pracy. 



 11 

Istotnym elementem organizacji procesu dydaktycznego jest system sprawdzania i oceny osiągnięć 
szkolnych ucznia. Wskazane jest prowadzenie badań diagnostycznych, kształtujących i sumatywnych. 

Badania diagnostyczne mają na celu dokonanie oceny zakresu oraz poziomu wiedzy i umiejętności 
uczniów w początkowej fazie kształcenia. Badania kształtujące prowadzone w trakcie realizacji programu 
mają na celu dostarczanie bieŜących informacji o efektywności nauczania–uczenia się. Informacje uzy-
skane w wyniku badań pozwalają na dokonanie niezbędnych korekt w procesie nauczania. Badania su-
matywne powinny być prowadzone po zakończeniu realizacji programu jednostki modułowej. 

Ocenianie powinno uświadamiać uczniowi poziom jego osiągnięć w stosunku do wymagań edukacyj-
nych, wdraŜać do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny. Ocenianie osiągnięć uczniów powin-
no być realizowane za pomocą sprawdzianów (ustnych, pisemnych i praktycznych), obserwacji czynności 
ucznia, pomiaru dydaktycznego. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć szkolnych wymaga od nauczyciela 
określenia kryteriów i norm oceny, opracowania testów osiągnięć szkolnych, arkuszy obserwacji i arkuszy 
oceny postępów. 

Środki dydaktyczne, niezbędne w procesie kształcenia modułowego, obejmują: pomoce i materiały dy-
daktyczne, techniczne środki kształcenia, dydaktyczne środki pracy. Orientacyjna liczba godzin na realizację 
podana w tabelach wykazu jednostek modułowych, moŜe ulegać zmianie w zaleŜności od stosowanych me-
tod nauczania i środków dydaktycznych. 

Programy modułów i wyodrębnionych w modułach jednostek modułowych moŜna realizować w róŜ-
nych formach organizacyjnych, zaleŜnie od treści kształcenia: w systemie klasowo-lekcyjnym, w pracow-
niach, w grupach na stanowiskach ćwiczeniowych, w warsztatach i w terenie. Pracownie powinny być 
wyposaŜone w środki dydaktyczne, określone w programach jednostek modułowych. 

W zintegrowanym procesie kształcenia modułowego nie ma podziału na zajęcia teoretyczne i prak-
tyczne. Formy organizacyjne pracy uczniów powinny być dostosowane do treści i metod kształcenia. Za-
leca się, aby zajęcia były prowadzone w grupach 8–12-osobowych. Proponowane formy organizacyjne: 
praca w zespołach 2–4-osobowych i praca indywidualna. 

Kształtowanie umiejętności praktycznych powinno odbywać się na odpowiednio wyposaŜonych ćwi-
czeniowych stanowiskach symulacyjnych w pracowniach ćwiczeń praktycznych, warsztatach oraz na 
stanowiskach roboczych na budowie. Przy stanowiskach ćwiczeniowych naleŜy stworzyć odpowiednie 
warunki, umoŜliwiające przyswajanie wiedzy związanej z wykonywaniem ćwiczeń. 

Ćwiczeniowe stanowiska pracy uczniów powinna stanowić wydzielona część pracowni ćwiczeń prak-
tycznych, warsztatów, hali. Korzystając ze zgromadzonych materiałów, narzędzi i sprzętu uczeń moŜe 
wykonać określone zadania. Na podstawie analizy zadań zawodowych, określonych dla specjalizacji 
technologia systemów suchej zabudowy wnętrz, moŜna wytypować następujące stanowiska pracy  
– miejsca indywidualnego kształcenia umiejętności zawodowych ucznia: 
− stanowisko do wykonywania podstawowych pomiarów w robotach budowlanych, 
− stanowisko do przygotowania materiałów suchej zabudowy, 
− stanowisko do wykonywania podłoŜy do suchej zabudowy ścian, 
− stanowisko do wykonywania podłoŜy do suchej zabudowy sufitów, 
− stanowisko do wykonywania podłoŜy do suchej zabudowy dachów, 
− stanowisko do wykonywania podłoŜy do suchej zabudowy jastrychów, 
− stanowisko do wykonywania ścian i sufitów montaŜowych, 
− stanowisko stolarsko-ciesielskie. 

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie systemem modułowym powinna posiadać odpowiednie 
warunki lokalowe oraz wyposaŜenie techniczne i dydaktyczne. Pracownia ćwiczeń praktycznych, w której 
zaleca się realizować proces dydaktyczny, powinna posiadać: 
− stanowiska ćwiczeń praktycznych wyposaŜone w niezbędne narzędzia, sprzęt i urządzenia, 
− stanowiska pracy uczniów dostosowane do róŜnych form organizacyjnych (praca grupowa, praca in-

dywidualna), 
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− stanowisko pracy nauczyciela wyposaŜone w sprzęt audiowizualny i multimedialny, 
− bibliotekę podręczną odpowiadającą potrzebom indywidualnego i grupowego uczenia się, 
− podręczny magazyn materiałów budowlanych i wykończeniowych. 

Stosowanie metody tekstu przewodniego i metody projektów wymaga odpowiedniego wyposaŜenia 
pracowni ćwiczeń praktycznych w sprzęt i urządzenia techniczne, umoŜliwiające organizację pracy w gru-
pach 2–4-osobowych lub wieloosobowych zespołach. 

Wskazane jest, Ŝeby uczestnicy kształcenia modułowego mieli moŜliwość zapoznania się z rzeczywi-
stymi warunkami budowy, poznali organizację placu budowy, warunki magazynowania materiałów, sprzę-
tu, zabezpieczenia budowy pod względem bhp, specyfikę pracy indywidualnej i zespołowej oraz organi-
zację stanowisk pracy. Konieczne są systematyczne działania szkoły, jak: 
− organizowanie zaplecza technicznego, umoŜliwiającego wykonanie oprogramowania dydaktycznego, 
− współpraca z zakładami pracy (przedsiębiorstwami) wykonującymi roboty wykończeniowe i wytwa-

rzającymi materiały suchej zabudowy, 
− doskonalenie nauczycieli w zakresie metodologii kształcenia modułowego, aktywizujących metod na-

uczania, pomiaru dydaktycznego oraz projektowania pakietów edukacyjnych.  

II. Plany nauczania 
Plan nauczania: Szkoła zawodowa dla młodzieŜy – zawód: murarz 712[06]  

Lp. Moduły kształcenia w zawodzie 
Liczba godzin  

w okresie nauczania (2 lata) 
1 Techniczne podstawy budownictwa 114 
2 Technologia murarstwa 760 
3 Technologia tynkarstwa 266 
4 Technologia prac pomocniczych 228 

Razem 1368* 

* W przypadku dłuŜszego niŜ 2-letni okres nauczania liczba godzin zmienia się proporcjonalnie. 
 

 

Plan nauczania: Szkoła zawodowa dla dorosłych – zawód: murarz 712[06]  

 
Lp. 

 
Moduły kształcenia w zawodzie 

Liczba godzin  
w okresie nauczania 

(2 lata) 

Liczba godzin  
w okresie nauczania 

(2 lata) 
1 Techniczne podstawy budownictwa 76 38 
2 Technologia murarstwa 570 276 
3 Technologia tynkarstwa 228 100 
4 Technologia prac pomocniczych 190 90 

Razem 1064* 504* 

* W przypadku dłuŜszego niŜ 2-letni okres nauczania liczba godzin zmienia się proporcjonalnie. 
 
 

III. Moduły kształcenia w specjalizacji 

Moduł 712[06].S1 

Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 

1. Cele kształcenia 

W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: 
− stosować terminologię budowlaną, 
− rozróŜniać technologie systemów suchej zabudowy wnętrz, 
− charakteryzować technologie systemów suchej zabudowy wnętrz, 
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− rozpoznawać i charakteryzować materiały budowlane stosowane w systemach suchej zabudowy 
wnętrz, 

− montować systemy suchej zabudowy wnętrz, 
− przestrzegać zasad bezpiecznej pracy, przewidywać i zapobiegać zagroŜeniom, 
− stosować procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, 
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
− posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
− wykonywać przedmiary i obmiary robót, 
− organizować stanowiska składowania i magazynowania materiałów budowlanych stosowanych 

w systemach suchej zabudowy, 
− transportować materiały budowlane. 

2. Wykaz jednostek modułowych 
 

Symbol jednostki 
modułowej 

Nazwa jednostki modułowej 
Orientacyjna 
liczba godzin 
na realizację 

712[06].S1.01 
Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy 
wnętrz 

15 

712[06].S1.02 Montowanie systemów ścian działowych 25 

712[06].S1.03 Montowanie systemów okładzin ściennych 20 

712[06].S1.04 Montowanie systemów sufitów podwieszanych  20 

712[06].S1.05 Montowanie systemów obudów dachów 25 

712[06].S1.06 Montowanie systemów suchych jastrychów 20 

 Razem 125 
 
 
 

3. Schemat układu jednostek modułowych 
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Realizację programu rozpoczyna się od jednostki modułowej 712[06].S1.01 „Rozpoznawanie mate-
riałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz”, stanowiącej podbudowę do realizacji pozo-
stałych jednostek modułowych. Pozostałe jednostki modułowe mogą być realizowane równolegle (w do-
wolnej kolejności). 
 

4. Literatura 
Baranowicz W.: Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej oraz wzór instrukcji bezpieczeństwa 
poŜarowego dla obiektów szkół. MEN, Warszawa 1997. 
Jerzak M.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie. PWN, Warszawa 1980. 
Mac S., Leowski J.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik dla szkół zasadniczych. WSiP, Warsza-
wa 1999. 
Popek M., Wapińska B.: Podstawy budownictwa. WSiP, Warszawa 2009. 
Poradnik majstra budowlanego. Praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 1997. 
Szymański E.: Materiałoznawstwo budowlane. WSiP, Warszawa 1999. 
Szymański E., Wrześniowski Z.: Materiały budowlane. WSiP, Warszawa 1997. 
Maj T.: Organizacja budowy. WSiP, Warszawa 2009. 
Wasilewski Z.: BHP na placu budowy. Arkady, Warszawa 1989. 
Wojewoda K.: Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych. Zeszyt 3. Pod-
ręcznik dla ucznia. REA, Warszawa 1999. 
Martinek W., Szymański E.: Murarstwo i tynkarstwo. WSiP, Warszawa 1999. 
Ketler K.: Murarstwo, cz. 2, REA, Warszawa 2002. 
Zastosowanie płyt kartonowo-gipsowych w budownictwie, materiał instruktaŜowy dla szkół budowlanych, 
Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2004. 
Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. WSiP, Warszawa 1998.  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129, poz. 844. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej bu-
dynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 92, poz. 460; Dz. U. Nr 102/95, poz. 507. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.07.1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu informacji zamieszczonych w rejestrze 
wypadków przy pracy. Dz. U. Nr 115, poz. 744. 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28.03.1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych. 
Dz. U. Nr 13, poz. 93. 
Kodeks pracy (aktualnie obowiązujący). 
Czasopisma specjalistyczne firm specjalizujących się w systemach suchej zabudowy. 
Wykaz literatury naleŜy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 

Jednostka modułowa 712[06].S1.01 
Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: 
− rozpoznać płyty gipsowo-kartonowe do montaŜu na sucho, 
− rozpoznać płyty gipsowo-celulozowe do montaŜu na sucho, 
− rozpoznać profile stalowe do wykonywania suchej zabudowy, 
− rozpoznać elementy montaŜowe stosowane w systemach suchej zabudowy, 
− rozpoznać materiały uszczelniające i izolacyjne, 
− określić fizyczne, chemiczne i mechaniczne właściwości płyt do montaŜu na sucho, 
− określić parametry płyt do montaŜu na sucho, 
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− określić parametry profili stalowych stosowanych do montaŜu suchej zabudowy, 
− przygotować zaprawy gipsowe stosowane do montaŜu suchej zabudowy, 
− rozpoznać symbole i charakterystyki materiałów stosowanych do montaŜu suchej zabudowy oraz za-

stosować metody sprawdzania ich jakości,  
− określić zastosowanie poszczególnych materiałów do montaŜu suchej zabudowy, 
− zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska podczas prac z mate-

riałami budowlanymi i oszczędnego ich wykorzystywania.  

2.  Materiał nauczania 
Rodzaje, właściwości i oznaczanie gipsów. 
Dodatki do gipsów. 
Płyty gipsowo-kartonowe. 
Płyty gipsowo-celulozowe. 
Profile stalowe do wykonywania suchej zabudowy. 
Elementy montaŜowe do suchej zabudowy. 
Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane w suchej zabudowie. 
Materiały do zabezpieczania i konserwacji materiałów i wyrobów budowlanych stosowanych w suchej 
zabudowie. 
 

3. Ćwiczenia 
• Ocenianie jakości i przydatności przedstawionych próbek gipsów, zgodnie z wymaganiami technicz-

nymi. 
• Przygotowanie sposobem ręcznym według receptury określonej zaprawy gipsowej zgodnie z wyma-

ganiami technicznymi. 
• Rozpoznawanie płyt gipsowo-kartonowych i określanie ich zastosowania. 
• Rozpoznawanie płyt gipsowo-celulozowych i określanie ich zastosowania. 
• Określanie rodzajów materiałów gipsowych, ich podstawowych parametrów, cech, zastosowania 

i warunków przechowywania na podstawie przedstawionych opakowań i etykiet. 
• Rozpoznawanie profili stalowych i określanie ich zastosowania. 

4. Środki dydaktyczne 
Próbki gipsów budowlanych w opakowaniach i bez opakowań. 
Próbki płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-celulozowych. 
Próbki profili stalowych stosowanych w suchej zabudowie. 
Elementy i akcesoria montaŜowe stosowane w systemach suchej zabudowy. 
Katalogi gipsów, płyt gipsowo-kartonowych, profili stalowych. 
Katalogi systemów suchej zabudowy. 
Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem umoŜliwiającym dostęp do Internetu. 

5. Wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania 
Treści jednostki modułowej są niezbędne do dalszej nauki w zawodzie/specjalizacji. Szczególną 

uwagę naleŜy zwrócić na podstawowe dla systemów suchej zabudowy materiały budowlane. W procesie 
nauczania–uczenia się powinny znaleźć zastosowanie metody aktywizujące i podające, pokaz z opisem 
materiałów, metoda tekstu przewodniego, ćwiczenia praktyczne. KaŜdy uczeń powinien mieć moŜliwość 
bezpośredniej identyfikacji materiałów. Wskazane jest prowadzenie ćwiczeń praktycznych w grupach 2–3- 
-osobowych, umoŜliwiając uczniom wielokrotne ich wykonanie, aŜ do uzyskania zadowalających wyników. 

Ze względu na duŜą róŜnorodność wytwarzania coraz to nowszych materiałów, naleŜy kształtować 
umiejętność trafnego wyboru materiałów, z uwzględnieniem jakości, trwałości, moŜliwości zastosowania, 
ochrony środowiska oraz czynnika ekonomicznego. Wskazane jest korzystanie z Internetu do pozyski-
wania informacji dotyczących materiałów budowlanych, zamieszczonych przez firmy budowlane. 
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Pracownia powinna być wyposaŜona w potrzebne materiały budowlane, przynajmniej w postaci próbek, 
opakowania oraz informatory producentów róŜnych materiałów budowlanych. Wskazane jest organizo-
wanie wycieczek do sklepów, hurtowni, na targi budowlane, a takŜe na teren budowy w celu poznania 
stosownych materiałów.  

6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 
Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji jednostki modułowej, 

na podstawie ustalonych kryteriów. Wiedza niezbędna do realizacji zadań praktycznych moŜe być 
sprawdzana za pomocą testów osiągnięć szkolnych. Zadania w teście powinny dotyczyć rodzajów, za-
stosowania oraz właściwości materiałów. 

Proponuje się sprawdzanie umiejętności praktycznych przez obserwację wykonywanych czynności 
podczas realizacji ćwiczeń oraz zastosowanie testów sprawdzających z zadaniami praktycznymi (typu 
próba pracy). 

Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny pracy naleŜy zwró-
cić uwagę na: 
− rozpoznawanie próbek materiałów i wyrobów stosowanych w systemach suchej zabudowy, 
− charakteryzowanie właściwości materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy,  
− określanie zastosowania poszczególnych rodzajów płyt w systemach suchej zabudowy, 
− określanie zastosowania akcesoriów do suchej zabudowy, 
− przestrzeganie przepisów bhp oraz zasad ochrony środowiska. 

Przed przystąpieniem do wykonania zadania naleŜy sprawdzić znajomość podstaw teoretycznych. 
W zaleŜności od warunków moŜe to być sprawdzian pisemny lub ustny, obejmujący rodzaje, zastosowa-
nie i podstawowe właściwości materiałów stosowanych w suchej zabudowie. Pozytywna ocena spraw-
dzianu powinna być warunkiem przystąpienia do wykonywania ćwiczeń. Podczas wykonywania ćwiczeń 
naleŜy obserwować pracę uczniów, a wyniki oceniać w kategoriach: wykonał, nie wykonał. W ocenie 
osiągnięć ucznia po zakończeniu realizacji programu jednostki modułowej naleŜy uwzględnić wyniki 
sprawdzianów oraz poziom wykonania ćwiczeń. 
 

Jednostka modułowa 712[06].S1.02 
Montowanie systemów ścian działowych 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: 
− przygotować stanowisko do montaŜu ścian działowych, 
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu ścian, 
− transportować materiały do montaŜu ścian, 
− wytyczyć połoŜenie ścian działowych, 
− przygotować i przyciąć płyty do montaŜu ścian płaskich, 
− przygotować i przyciąć płyty do montaŜu ścian łukowych, 
− dobrać i zamontować profile do montaŜu ścian działowych, 
− zamontować płyty do profili, 
− ułoŜyć izolację między płytami, 
− zamontować ościeŜnice drzwiowe, 
− zamontować ściany do wyposaŜenia sanitarnego, 
− zamontować półki, ściany i obrazy do płyt, 
− wykonać prace wykończeniowe, jak: szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
− sporządzić zapotrzebowanie na materiały do wykonania montaŜu ścian, 
− ocenić jakość wykonanych robót, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony śro-

dowiska. 
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2. Materiał nauczania 
Przygotowanie i składowanie płyt i profili do montaŜu. 
Rodzaje systemów wykonania ścian działowych. 
Zasady doboru systemu ścian działowych, parametry ścian. 
Etapy montowania systemów ścian działowych. 
Wytyczanie ścian działowych. 
Montowanie profili metalowych do montaŜu ścian działowych. 
Układanie płyt. 
MontaŜ wyposaŜenia dodatkowego. 
Spoinowanie płyt, prace wykończeniowe. 

3. Ćwiczenia 
• Wytyczenie ściany działowej na podstawie rysunku. 
• Dobieranie profili stalowych do określonej ścianki działowej. 
• Wykonanie montaŜu wybranych profili stalowych do montaŜu ścianki działowej. 
• Zamontowanie płyty gipsowo-kartonowych na jednej stronie ścianki. 
• Wykonanie spoinowania. 
• Obróbka naroŜników. 

4. Środki dydaktyczne 
Dokumentacja budowlana pomieszczenia. 
Narzędzia miernicze. 
Narzędzia i sprzęt do montaŜu profili stalowych i płyt. 
Profile metalowe do montaŜu ścian systemów suchej zabudowy. 
Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-celulozowe. 
Elementy montaŜowe. 
Materiały do obróbki i wykończenia ścian działowych systemów suchej zabudowy. 
Katalogi systemów suchej zabudowy z róŜnych firm. 

5. Wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania 
Treści jednostki modułowej są niezbędne do nabycia umiejętności montaŜu ścianek działowych 

w systemach suchej zabudowy. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na podstawowe dla systemów suchej 
zabudowy umiejętności, jak wyznaczanie połoŜenia ścian, montowanie profili i płyt. W procesie naucza-
nia–uczenia się powinny znaleźć zastosowanie głównie metody praktyczne w postaci ćwiczeń praktycz-
nych. KaŜdy uczeń powinien mieć moŜliwość bezpośredniego wykonywania poszczególnych czynności 
przy montaŜu ścian działowych systemami suchej zabudowy. Wskazane jest prowadzenie ćwiczeń prak-
tycznych w grupach 2–3-osobowych, umoŜliwiając uczniom wielokrotne ich wykonanie, aŜ do uzyskania 
zadowalających wyników. 

Ze względu na istnienie wielu systemów suchej zabudowy naleŜy kształtować umiejętności montaŜu 
róŜnych systemów z uwzględnieniem jakości, trwałości, moŜliwości zastosowania, ochrony środowiska 
oraz czynnika ekonomicznego. Wskazane jest korzystanie z Internetu i materiałów drukowanych po-
szczególnych firm do pozyskiwania informacji dotyczących ich technologii. Pracownia powinna być wy-
posaŜona w potrzebne materiały budowlane, narzędzia i sprzęt, umoŜliwiające wykonanie róŜnych ćwi-
czeń montaŜu suchej zabudowy.  

6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 
Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu i zakresu realizacji celów kształcenia, a w szczególności: 

− wytyczania połoŜenia ścian działowych, 
− doboru i montaŜu profili, 
− przycinania płyt, 
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− montowania płyt do profili, 
− spoinowania. 

Wykonanie ćwiczeń powinno być oceniane w kategoriach: wykonał, nie wykonał. Po kaŜdym ćwicze-
niu naleŜy sprawdzić postępy uczniów. Zaliczenie jednostki modułowej powinno odbywać się na podsta-
wie uzyskanych wyników testu osiągnięć. DuŜe znaczenie ma tu bieŜąca analiza postępów uczniów, 
umoŜliwiająca nauczycielowi korygowanie metod realizacji celów kształcenia. Wskazane jest notowanie 
osiągnięć i braków ucznia, dotyczących montaŜu profili i płyt suchej zabudowy. Popełniane przez 
uczniów błędy powinny być interpretowane, a uczeń powinien je rozumieć i samodzielnie poprawić.  

Po stwierdzeniu: „umie”, naleŜy wystawić ocenę według przyjętych kryteriów, zgodnie z obowiązującą 
skalą ocen. Ćwiczenia wykonane nieprawidłowo naleŜy powtarzać aŜ do uzyskania wyniku pozytywnego. 

Jednostka modułowa 712[06].S1.03 
Montowanie systemów okładzin ściennych 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: 
− przygotować stanowisko do montaŜu okładzin ściennych, 
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu okładzin ściennych, 
− przygotować podłoŜe pod suchy tynk, 
− dobrać odpowiednie płyty do suchego tynku, 
− przygotować i przyciąć płyty do montaŜu suchego tynku, 
− wykonać suchy tynk na murach (bezpośredni), 
− wyznaczyć płaszczyznę zabudowy suchego tynku, 
− wyznaczyć miejsca mocowania uchwytów dla okładzin na profilach ściennych, 
− dobrać i zamontować profile do montaŜu suchego tynku, 
− ułoŜyć warstwy izolacyjne, 
− ułoŜyć okładziny na profilach ściennych, 
− wykonać montaŜ okładzin do zakrycia instalacji, 
− wykonać prace wykończeniowe, jak: szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony śro-

dowiska. 

2. Materiał nauczania 
Rodzaje suchego tynku. 
MontaŜ suchego tynku na zaprawie lub kleju gipsowym. 
MontaŜ suchego tynku na profilach ściennych. 
Zasady wyznaczania płaszczyzny zabudowy.  
Osadzanie i wyrównywanie suchego tynku. 

3. Ćwiczenia 
• Wytyczenie podłoŜa pod suchy tynk na wyznaczonej ścianie. 
• Zamontowanie płyt bezpośrednio na murze. 
• Dobieranie profili stalowych do określonej ścianki. 
• Zamontowanie płyt na profilach stalowych. 

4.  Środki dydaktyczne 
Dokumentacja budowlana pomieszczenia. 
Narzędzia miernicze. 
Narzędzia i sprzęt do montaŜu profili stalowych i płyt. 
Profile metalowe do montaŜu suchego tynku. 
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Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-celulozowe. 
Katalogi systemów suchej zabudowy róŜnych firm. 

5. Wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania 
Treści jednostki modułowej są niezbędne do nabycia umiejętności montaŜu okładzin ściennych 

w systemach suchej zabudowy. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na podstawowe dla systemów suchej 
zabudowy umiejętności, jak wyznaczanie połoŜenia okładzin ścian, montowanie profili i płyt. W procesie 
nauczania–uczenia się powinny znaleźć zastosowanie głównie metody praktyczne. KaŜdy uczeń powi-
nien mieć moŜliwość bezpośredniego wykonywania poszczególnych czynności przy montaŜu okładzin 
ściennych. Wskazane jest prowadzenie ćwiczeń praktycznych w grupach 2–3-osobowych, umoŜliwiając 
uczniom wielokrotne ich wykonanie, aŜ do uzyskania zadowalających wyników. 

Ze względu na istnienie wielu systemów suchej zabudowy naleŜy kształtować umiejętności montaŜu 
róŜnych systemów z uwzględnieniem jakości, trwałości, moŜliwości zastosowania, ochrony środowiska 
oraz czynnika ekonomicznego. Wskazane jest korzystanie z Internetu i materiałów drukowanych po-
szczególnych firm do pozyskiwania informacji dotyczących ich technologii. Pracownia powinna być wy-
posaŜona w potrzebne materiały budowlane, narzędzia i sprzęt, umoŜliwiające wykonanie róŜnych ćwi-
czeń montaŜu suchej zabudowy. 

6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 
Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu i zakresu realizacji celów kształcenia, a w szczególności: 

− wytyczania połoŜenia okładzin ściennych, 
− doboru i montaŜu profili, 
− przycinania płyt, 
− montowania płyt do muru i profili, 
− spoinowania. 

Wykonanie ćwiczeń powinno być oceniane w kategoriach: wykonał, nie wykonał. Po kaŜdym ćwicze-
niu naleŜy sprawdzić postępy uczniów. Zaliczenie jednostki modułowej powinno odbywać się na podsta-
wie uzyskanych wyników testu osiągnięć. DuŜe znaczenie ma tu bieŜąca analiza postępów uczniów, 
umoŜliwiająca nauczycielowi korygowanie metod realizacji celów kształcenia. Wskazane jest notowanie 
osiągnięć i braków ucznia, dotyczących montaŜu profili i płyt suchej zabudowy. Popełniane przez 
uczniów błędy powinny być interpretowane, a uczeń powinien je rozumieć i samodzielnie poprawić. Po 
stwierdzeniu: „wykonał”, naleŜy wystawić ocenę według przyjętych kryteriów, zgodnie z obowiązującą skalą 
ocen. Ćwiczenia wykonane nieprawidłowo naleŜy powtarzać aŜ do uzyskania wyniku pozytywnego. 

Jednostka modułowa 712[06].S1.04 
Montowanie systemów sufitów podwieszanych  

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: 
− przygotować stanowisko do montaŜu okładzin sufitowych, 
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu okładzin sufitowych, 
− transportować materiały sufitów podwieszanych, 
− wytyczyć połoŜenie sufitów podwieszanych, 
− przygotować i przyciąć płyty do montaŜu sufitów podwieszanych, 
− dobrać i zamontować profile do montaŜu sufitów podwieszanych, 
− zamontować płyty do profili, 
− ułoŜyć izolację między płytami, 
− wykonać prace wykończeniowe, jak: szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony śro-

dowiska. 
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2. Materiał nauczania 
Rodzaje systemów sufitów podwieszanych. 
MontaŜ suchego tynku na sufitach monolitycznych. 
MontaŜ sufitów podwieszanych płaskich i łukowych. 
MontaŜ sufitów kasetonowych. 

3. Ćwiczenia 
• Wykonanie fragmentu sufitu podwieszonego jednopoziomowego. 
• Wykonanie fragmentu sufitu podwieszonego łukowego. 
• Wyznaczenie płaszczyzny sufitu kasetonowego. 
• Montowanie płyt w suficie kasetonowym. 

4. Środki dydaktyczne 
Dokumentacja budowlana pomieszczenia. 
Narzędzia miernicze. 
Narzędzia i sprzęt do montaŜu profili stalowych i płyt. 
Profile metalowe do montaŜu sufitów systemów suchej zabudowy. 
Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-celulozowe. 
Materiały do obróbki i wykończenia sufitów systemów suchej zabudowy. 
Katalogi systemów suchej zabudowy róŜnych firm. 

5. Wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania 
Treści jednostki modułowej są niezbędne do nabycia umiejętności montaŜu sufitów podwieszanych 

w systemach suchej zabudowy. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na podstawowe dla systemów suchej 
zabudowy umiejętności, jak: wyznaczanie połoŜenia sufitów, montowanie profili i płyt. W procesie na-
uczania–uczenia się powinny znaleźć zastosowanie głównie metody praktyczne w postaci ćwiczeń prak-
tycznych. KaŜdy uczeń powinien mieć moŜliwość bezpośredniego wykonywania poszczególnych czynno-
ści przy montaŜu sufitów podwieszanych w róŜnych systemach suchej zabudowy. Wskazane jest prowa-
dzenie ćwiczeń praktycznych w grupach 2–3-osobowych, umoŜliwiając uczniom wielokrotne ich wykona-
nie, aŜ do uzyskania zadowalających wyników. 

 Ze względu na istnienie wielu systemów suchej zabudowy naleŜy kształtować umiejętności montaŜu 
róŜnych systemów z uwzględnieniem jakości, trwałości, moŜliwości zastosowania, ochrony środowiska oraz 
czynnika ekonomicznego. Wskazane jest korzystanie z Internetu i materiałów drukowanych poszczególnych 
firm do pozyskiwania informacji dotyczących ich technologii. Pracownia powinna być wyposaŜona w po-
trzebne materiały budowlane, umoŜliwiające wykonanie róŜnych ćwiczeń montaŜu sufitów podwieszanych. 
NaleŜy zwracać uwagę na właściwą organizację pracy oraz współdziałanie uczniów w grupie.  

6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 
Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu i zakresu realizacji celów kształcenia, a w szczególności: 

− wytyczania połoŜenia sufitów podwieszanych, 
− doboru i montaŜu profili, 
− przycinania płyt, 
− montowania płyt do profili, 
− spoinowania. 

Wykonanie ćwiczeń powinno być oceniane w kategoriach: wykonał, nie wykonał. Po kaŜdym ćwicze-
niu naleŜy sprawdzić postępy uczniów. Zaliczenie jednostki modułowej powinno odbywać się na podsta-
wie uzyskanych wyników testu osiągnięć. DuŜe znaczenie ma tu bieŜąca analiza postępów uczniów, 
umoŜliwiająca nauczycielowi korygowanie metod realizacji celów kształcenia. Wskazane jest notowanie 
osiągnięć i braków ucznia, dotyczących montaŜu profili i płyt suchej zabudowy. Popełniane przez 
uczniów błędy powinny być interpretowane, a uczeń powinien je rozumieć i samodzielnie poprawić.  
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Po stwierdzeniu: „umie”, naleŜy wystawić ocenę według przyjętych kryteriów, zgodnie z obowiązującą 
skalą ocen. Ćwiczenia wykonane nieprawidłowo naleŜy powtarzać aŜ do uzyskania wyniku pozytywnego. 

Jednostka modułowa 712[06].S1.05 
Montowanie systemów obudów dachów 

1.  Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: 
− przygotować stanowisko do montaŜu obudów dachów, 
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu obudów dachów, 
− transportować materiały do montaŜu obudów dachów, 
− wytyczyć połoŜenie obudów dachów, 
− przygotować i przyciąć płyty do montaŜu obudów dachów, 
− dobrać i zamontować profile do montaŜu obudów dachów, 
− zamontować płyty do profili, 
− ułoŜyć izolację między płytami, 
− wykonać prace wykończeniowe, jak: szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
− zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony śro-

dowiska. 

2.  Materiał nauczania 
Rodzaje systemów obudów dachów. 
Wykonanie konstrukcji nośnej. 
Układanie izolacji termicznej. 
MontaŜ płyt w obudowie dachu. 
Obudowa dachów z oknami połaciowymi. 

3. Ćwiczenia 
• Wytyczanie połoŜenia obudowy dachu o róŜnej konstrukcji. 
• Montowanie profili montaŜowych. 
• Montowanie płyt na fragmencie dachu. 
• Montowanie płyt przy oknie połaciowym lub innym otworze w dachu. 

4. Środki dydaktyczne 
Dokumentacja budowlana pomieszczenia. 
Narzędzia miernicze. 
Narzędzia i sprzęt do montaŜu profili stalowych i płyt. 
Profile metalowe do montaŜu ścian systemów suchej zabudowy. 
Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-celulozowe. 
Materiały do obróbki i wykończenia ścian działowych systemów suchej zabudowy, 
Katalogi systemów suchej zabudowy róŜnych firm. 

5. Wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania 
Treści jednostki modułowej są niezbędne do nabycia umiejętności montaŜu obudów dachów w sys-

temach suchej zabudowy. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na podstawowe dla systemów suchej za-
budowy umiejętności, jak: wyznaczanie połoŜenia obudowy dachu, montowanie profili i płyt. W procesie 
nauczania–uczenia się powinny znaleźć zastosowanie głównie metody praktyczne w postaci ćwiczeń 
praktycznych. KaŜdy uczeń powinien mieć moŜliwość bezpośredniego wykonywania poszczególnych 
czynności przy montaŜu obudów dachów w róŜnych systemach suchej zabudowy. Wskazane jest prowa-
dzenie ćwiczeń praktycznych w grupach 2–3-osobowych, umoŜliwiając uczniom wielokrotne ich wykona-
nie, aŜ do uzyskania zadowalających wyników. 
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Ze względu na istnienie wielu systemów suchej zabudowy naleŜy kształtować umiejętności montaŜu 
róŜnych systemów z uwzględnieniem jakości, trwałości, moŜliwości zastosowania, ochrony środowiska oraz 
czynnika ekonomicznego. Wskazane jest korzystanie z Internetu i materiałów drukowanych poszczególnych 
firm do pozyskiwania informacji dotyczących ich technologii. Pracownia powinna być wyposaŜona w po-
trzebne materiały budowlane, umoŜliwiające wykonanie róŜnych ćwiczeń montaŜu obudów dachów. NaleŜy 
zwracać uwagę na właściwą organizację pracy oraz współdziałanie uczniów w grupie.  

6.  Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 
Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu i zakresu realizacji celów kształcenia, a w szczególności: 

− wytyczania połoŜenia obudowy dachu, 
− doboru i montaŜu profili, 
− przycinania płyt, 
− montowania płyt do profili, 
− spoinowania. 

Wykonanie ćwiczeń powinno być oceniane w kategoriach: wykonał, nie wykonał. Po kaŜdym ćwicze-
niu naleŜy sprawdzić postępy uczniów. Zaliczenie jednostki modułowej powinno odbywać się na podsta-
wie uzyskanych wyników testu osiągnięć. DuŜe znaczenie ma tu bieŜąca analiza postępów uczniów, 
umoŜliwiająca nauczycielowi korygowanie metod realizacji celów kształcenia. Wskazane jest notowanie 
osiągnięć i braków ucznia, dotyczących montaŜu profili i płyt suchej zabudowy ze szczególnym uwzględ-
nieniem kształtów dachów i poddaszy. Popełniane przez uczniów błędy powinny być interpretowane, 
a uczeń powinien je rozumieć i samodzielnie poprawić.  

Po stwierdzeniu: „umie”, naleŜy wystawić ocenę według przyjętych kryteriów, zgodnie z obowiązującą 
skalą ocen. Ćwiczenia wykonane nieprawidłowo naleŜy powtarzać aŜ do uzyskania wyniku pozytywnego. 

Jednostka modułowa 712[06].S1.06 
Montowanie systemów suchych jastrychów 

1. Szczegółowe cele kształcenia 
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: 
− przygotować stanowisko do montaŜu suchych jastrychów, 
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu suchych jastrychów, 
− transportować materiały do montaŜu suchych jastrychów, 
− wytyczyć połoŜenie suchych jastrychów, 
− przygotować podłoŜe pod suchy jastrych, 
− przygotować i przyciąć płyty do montaŜu suchych jastrychów, 
− ułoŜyć płyty jastrychowe w róŜnych układach, 
− wykonać prace wykończeniowe, jak: szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
− zastosować przepisy bhp, ochrony przeciwpoŜarowej i ochrony środowiska. 
 

2. Materiał nauczania 
Materiały do wykonania suchych jastrychów. 
Struktura suchego jastrychu. 
Suche jastrychy wieloelementowe. 
Suche jastrychy jednoelementowe. 
Rodzaje systemów suchych jastrychów. 

3. Ćwiczenia 
• Dobór materiałów do wykonania roŜnych suchych jastrychów. 
• Przygotowywanie podłoŜa w róŜnych systemach. 
• Układanie płyt na róŜne sposoby. 
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• Montowanie płyt do podłoŜa w układzie wieloelementowym. 
• Montowanie płyt do podłoŜa w układzie jednoelementowym. 

4. Środki dydaktyczne 
Dokumentacja budowlana pomieszczenia. 
Narzędzia miernicze. 
Narzędzia i sprzęt do montaŜu suchego jastrychu. 
Materiały stosowane w suchych jastrychach w róŜnych technologiach. 
Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-celulozowe. 
Materiały do obróbki i wykończenia ścian działowych systemów suchej zabudowy. 
Katalogi systemów suchej zabudowy róŜnych firm. 

5. Wskazania metodyczne do realizacji materiału nauczania 
Treści jednostki modułowej są niezbędne do nabycia umiejętności montaŜu suchych jastrychów. Szcze-

gólną uwagę naleŜy zwrócić na podstawowe dla systemów suchej zabudowy umiejętności, jak: wyznacza-
nie połoŜenia podkładu podłogowego, przygotowanie/wyrównanie podłoŜa, układanie poszczególnych 
warstw suchych jastrychów zaleŜnie od technologii, układanie płyt z odpowiednim ich mocowaniem. W pro-
cesie nauczania–uczenia się powinny znaleźć zastosowanie głównie metody praktyczne w postaci ćwiczeń. 
KaŜdy uczeń powinien mieć moŜliwość bezpośredniego wykonywania poszczególnych czynności przy mon-
taŜu suchych jastrychów. Wskazane jest prowadzenie ćwiczeń praktycznych w grupach 2–3-osobowych, 
umoŜliwiając uczniom wielokrotne ich wykonanie, aŜ do uzyskania zadowalających wyników. 

Ze względu na istnienie wielu systemów suchej zabudowy naleŜy kształtować umiejętności montaŜu 
róŜnych systemów z uwzględnieniem jakości, trwałości, moŜliwości zastosowania, ochrony środowiska oraz 
czynnika ekonomicznego. Wskazane jest korzystanie z Internetu i materiałów drukowanych poszczególnych 
firm do pozyskiwania informacji dotyczących ich technologii. Pracownia powinna być wyposaŜona w po-
trzebne materiały budowlane, umoŜliwiające wykonanie róŜnych ćwiczeń montaŜu suchych jastrychów. Na-
leŜy zwracać uwagę na właściwą organizację pracy oraz współdziałanie uczniów w grupie.  

6. Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia 
Kryteria oceniania powinny dotyczyć poziomu i zakresu realizacji celów kształcenia, a w szczególności: 

− wytyczania podkładu podłogowego, 
− doboru materiałów do odpowiedniej technologii i systemu, 
− wyrównania podłoŜa, 
− montowania płyt do róŜnych podłoŜy. 

Wykonanie ćwiczeń powinno być oceniane w kategoriach: wykonał, nie wykonał. Po kaŜdym ćwicze-
niu naleŜy sprawdzić postępy uczniów. Zaliczenie jednostki modułowej powinno odbywać się na podsta-
wie uzyskanych wyników testu osiągnięć. DuŜe znaczenie ma tu bieŜąca analiza postępów uczniów 
umoŜliwiająca nauczycielowi korygowanie metod realizacji celów kształcenia. Wskazane jest notowanie 
osiągnięć i braków ucznia, dotyczących montaŜu profili i płyt suchej zabudowy. Popełniane przez 
uczniów błędy powinny być interpretowane, a uczeń powinien je rozumieć i samodzielnie poprawić.  
 

1.1.  Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy 
wnętrz – poradnik dla nauczyciela 

 

1. Wprowadzenie 
Przekazujemy Państwu poradnik dla nauczyciela „Rozpoznawanie materiałów stosowanych w sys-

temach suchej zabudowy wnętrz”, który będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole 
kształcącej w zawodzie murarz 712[06]. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, 
− wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje podczas zajęć, 
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− przykładowe scenariusze zajęć, 
− propozycje ćwiczeń, które mają na celu ukształtowanie u uczniów umiejętności praktycznych, 
− wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki, 

Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone róŜnymi metodami, ze szczególnym 
uwzględnieniem: 
− pokazu z objaśnieniem, 
− tekstu przewodniego, 
− metody projektów, 
− ćwiczeń praktycznych. 

Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróŜnicowane, począwszy od samodzielnej pracy 
uczniów, do pracy zespołowej. 

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, nauczyciel moŜe posłuŜyć 
się zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadań testowych, zawierającym róŜnego rodzaju zadania. 

W tym rozdziale podano równieŜ: 
− plan testu w formie tabelarycznej, 
− punktacje zadań i oceny, 
− propozycje norm wymagań, 
− instrukcję dla nauczyciela, 
− instrukcję dla ucznia, 
− kartę odpowiedzi, 
− zestaw zadań testowych. 

2.  Wymagania wstępne 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Rozpoznawanie materiałów stosowanych 

w systemach suchej zabudowy wnętrz” uczeń powinien umieć: 
− stosować terminologię budowlaną, 
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
− posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
− rozpoznawać elementy konstrukcyjne budynku, 
− organizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp, 
− transportować materiały budowlane, 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji. 

3.  Cele kształcenia 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: 

− rozpoznać płyty kartonowo-gipsowe do montaŜu na sucho, 
− rozpoznać płyty gipsowo-włókienne do montaŜu na sucho, 
− rozpoznać profile stalowe do wykonywania suchej zabudowy, 
− rozpoznać elementy montaŜowe stosowane w systemach suchej zabudowy, 
− rozpoznać materiały uszczelniające i izolacyjne, 
− określić fizyczne, chemiczne i mechaniczne właściwości płyt do montaŜu na sucho, 
− określić parametry płyt do montaŜu na sucho, 
− określić parametry profili stalowych stosowanych do montaŜu suchej zabudowy, 
− przygotować zaprawy gipsowe stosowane do montaŜu suchej zabudowy, 
− rozpoznać symbole i charakterystyki materiałów stosowanych do montaŜu suchej zabudowy oraz za-

stosować metody sprawdzania ich jakości,  
− określić zastosowanie poszczególnych materiałów do montaŜu suchej zabudowy, 
− zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska podczas prac z mate-

riałami budowlanymi i oszczędnego ich wykorzystywania.  
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4. Przykładowe scenariusze zajęć 

Scenariusz zajęć 1 
Osoba prowadząca ………………………………………………. 
Modułowy program nauczania: Murarz 712[06]. 
Moduł specjalizacji: Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 712[06].S1. 
Jednostka modułowa: Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy 
wnętrz 712[06].S1.01. 
Temat: Płyty gipsowo-kartonowe stosowane w systemach suchej zabudowy. 
Cel ogólny: Poznanie rodzajów płyt gipsowo-kartonowych stosowanych w systemach suchej  
zabudowy. 
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 
− określić rodzaje płyt g-k stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz, 
− określić właściwości i parametry płyt g-k, 
− wyjaśnić sposób dobierania odpowiedniego rodzaju płyt g-k do wszystkich systemów suchej zabudo-

wy. 
Metody nauczania–uczenia się:  
− ćwiczenia praktyczne, 
− metoda przewodniego tekstu. 
Formy organizacyjne pracy uczniów: 
− indywidualna. 
Środki dydaktyczne: 
– zestawy ćwiczeń opracowane przez nauczyciela dla uczniów, 
– instrukcja pracy metodą przewodniego tekstu, 
– zadanie, 
– próbki płyt g-k, 
– pytania prowadzące, 
– przybory kreślarskie. 
Czas: 120 min. 
Przebieg zajęć: 
Zadanie dla ucznia 
Przedmiotem zadania jest rozpoznanie roŜnych rodzajów płyt gipsowo-kartonowych oraz określenie ich 
zastosowania. 
Faza wstępna 
Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie uczniów z pracą metodą 
przewodniego tekstu. 
Faza właściwa 
Zdobywanie informacji 
1. Jak jest zbudowana płyta gipsowo-kartonowa? 
2. Jakie podstawowe właściwości płyt g-k decydują o ich zastosowaniu? 
3. Jakie rodzaje płyt stosuje się systemach suchej zabudowy wnętrz? 
4. Jakie są zasady doboru płyt g-k? 
5. Jakie są konstrukcje poszczególnych rodzajów ścian działowych? 
Planowanie 
1. Ustal, w jakim czasie naleŜy wykonać ćwiczenie. 
2. Ustal, gdzie moŜesz znaleźć informacje dotyczące płyt gipsowo-kartonowych. 
Ustalanie 
1. Nauczyciel ustala z uczniami kolejność czynności. 
2. Uczniowie otrzymują materiały niezbędne do wykonania zadania. 
3. Nauczyciel ustala kryteria wykonanej pracy. 
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Wykonanie 
1. Wypisz materiały stosowane do wykonania płyt g-k. 
2. Narysuj przekroje płyt g-k i oznacz ich elementy. 
3. Wypisz rodzaje płyt gipsowo-kartonowych i kiedy się je stosuje. 
4. Wypisz właściwości płyt decydujące o ich zastosowaniu. 
5. Wypisz zastosowanie poszczególnych rodzajów płyt g-k. 
Sprawdzanie  
1. Czy poprawnie zostały określone rodzaje płyt g-k? 
2. Czy prawidłowo zostały określone zasady doboru poszczególnych rodzajów płyt g-k? 
Faza końcowa 

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły im najwięcej trudności. Na-
uczyciel podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje jakie nowe, waŜne umiejętności zostały wykształcone, 
jakie wystąpiły nieprawidłowości. 
Praca domowa 

Odszukaj w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające róŜne zastosowania płyt gipso-
wo-kartonowych. Zdobyte materiały przynieś i przedstaw na zajęciach. 
Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, trudności podczas realizo-

wania zadania, a takŜe zdobytych umiejętności i materiałów dydaktycznych, 
− analiza aktywności uczniów podczas zajęć. 

Scenariusz zajęć 2 
Osoba prowadząca ………………………………………………. 
Modułowy program nauczania: Murarz 712[06] 
Moduł specjalizacji: Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 712[06].S1. 
Jednostka modułowa: Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy 
wnętrz 712[06].S1.01. 
Temat: Rodzaje i zastosowanie profili stalowych w systemach suchej zabudowy wnętrz. 
Cel ogólny: Rozpoznawanie i stosowanie profili stalowych w systemach suchej zabudowy wnętrz. 
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 
− określić rodzaje profili stalowych stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz, 
− określić właściwości i parametry profili stalowych, 
− wyjaśnić sposób dobierania odpowiednich rodzajów profili do wszystkich systemów suchej zabudowy 

wnętrz. 
Metody nauczania–uczenia się:  
− ćwiczenia praktyczne, 
− metoda przewodniego tekstu. 
Formy organizacyjne pracy uczniów: 
− indywidualna. 
Środki dydaktyczne: 
– zestawy ćwiczeń opracowane przez nauczyciela dla uczniów, 
– instrukcja pracy metodą przewodniego tekstu, 
– zadanie, 
– próbki profili stalowych, 
– pytania prowadzące, 
– przybory kreślarskie. 
Czas: 120 min. 
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Przebieg zajęć: 
Zadanie dla ucznia 
Przedmiotem zadania jest rozpoznanie roŜnych rodzajów profili stalowych oraz określenie ich zastosowania. 
Faza wstępna 
Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie uczniów z pracą metodą 
przewodniego tekstu. 
Faza właściwa 
Zdobywanie informacji 
1. Jak są zbudowane profile stalowe? 
2. Jakie podstawowe właściwości profili decydują o ich zastosowaniu? 
3. Jakie rodzaje profili stosuje się systemach suchej zabudowy? 
4. Jakie są zasady doboru profili stalowych? 
5. Jakie są zasady obróbki i montaŜu profili stalowych? 
Planowanie 
1. Ustal, w jakim czasie naleŜy wykonać ćwiczenie. 
2. Ustal, gdzie moŜesz znaleźć informacje dotyczące profili stalowych. 
Ustalanie 
1. Nauczyciel ustala z uczniami kolejność czynności. 
2. Uczniowie otrzymują materiały niezbędne do wykonania zadania. 
3. Nauczyciel ustala kryteria wykonanej pracy. 
Wykonanie 
1. Wypisz materiały stosowane do wykonania profili stalowych. 
2. Narysuj przekroje profili i nazwij je. 
3. Wypisz rodzaje profili i ich zastosowanie. 
4. Określ zasady obróbki i montaŜu profili. 
Sprawdzanie  
1. Czy poprawnie zostały określone rodzaje profili stalowych? 
2. Czy prawidłowo zostały określone zasady doboru poszczególnych rodzajów profili stalowych? 
Faza końcowa 

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły im najwięcej trudności. Na-
uczyciel podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje jakie nowe, waŜne umiejętności zostały wykształcone, 
jakie wystąpiły nieprawidłowości. 
Praca domowa 

Odszukaj w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające róŜne zastosowania profili sta-
lowych. Zdobyte materiały przynieś i przedstaw na zajęciach. 
Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, trudności podczas realizo-

wania zadania, a takŜe zdobytych umiejętności i materiałów dydaktycznych, 
− analiza aktywności uczniów podczas zajęć. 
5.  Ćwiczenia 
5.1. Rodzaje, właściwości i oznaczanie gipsów. Dodatki do gipsów 

Ćwiczenie 1 
Rozpoznaj przygotowane próbki rodzajów gipsu i dopasuj do nich podane nazwy. 

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 

wykonania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 
Uczeń powinien: 

1) dowiedzieć się z czego wyrabiany jest gips i jak wygląda, 
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2) poznać jakie są rodzaje gipsu (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
3) poznać właściwości rodzajów gipsu, 
4) określić poszczególne próbki rodzajów gipsu, 
5) zaprezentować wykonanie ćwiczenia, 
6) dokonać oceny prawidłowości dokonania wyboru nazwy rodzajów gipsu. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– kartki z nazwami rodzajów gipsu (gips dwuwodny, alabaster, gips półwodny, anhydryt rozpuszczalny 

(CaSO4 III),  
– próbki gipsu. 

Ćwiczenie 2 
Przedstaw, na podstawie podanych słów-haseł, kolejne etapy produkcji gipsu. 

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 

wykonania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 
Uczeń powinien: 

1) zapoznać się z właściwościami gipsu (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) ułoŜyć otrzymane od nauczyciela elementy, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne 

Środki dydaktyczne: 
– rysunki z etapami produkcji gipsu, 
– blok techniczny formatu A4, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Zaznacz na przedstawionym schematycznym rysunku domu jednorodzinnego z przekrojem we-

wnętrznym te jego elementy, które mogą być wykonane z zastosowaniem gipsopochodnych materiałów 
budowlanych. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 
wykonania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 

Uczeń powinien: 
1) przypomnieć sobie elementy budynku, 
2) zapoznać się z zastosowaniem gipsu (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) ułoŜyć otrzymane od nauczyciela elementy, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– schematyczny rysunek domu z przekrojem wewnętrznym. 
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Ćwiczenie 4 
Z dostarczonej w pojemniku wody oraz mieszanki gipsowej przygotuj zaprawę gipsową. 

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 

wykonania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 
Uczeń powinien: 

1) zapoznać się ze składnikami zapraw gipsowych (materiał nauczania rozdz. 4.1.1) 
2) zapoznać się ze sposobami przygotowania zapraw gipsowych (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) przygotować składniki do wykonania zaprawy gipsowej, 
5) przygotować sprzęt do przygotowania zaprawy, 
6) wykonać zaprawę, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– woda i gotowa mieszanka gipsowa, 
– kuweta i szpachla metalowa mała. 

5.2. Rodzaje płyt stosowanych w systemach suchej zabudowy. Płyty gipsowo-kartonowe. Płyty 
gipsowo-celulozowe 

Ćwiczenie 1 
Opisz na przedstawionym przez nauczyciela rysunku proces produkcji płyt g-k  

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 

wykonania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 
Uczeń powinien: 

1) zapoznać się z budową płyt gipsowo-kartonowych (materiał nauczania rozdz. 4.2.1), 
2) zapoznać się z etapami produkcji płyt g-k (materiał nauczania rozdz. 4.2.1), 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) opisać poszczególne rysunki z etapami produkcji płyt g-k, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– przybory kreślarskie, 
– schematyczny rysunek procesu produkcji. 

Ćwiczenie 2 
Na przedstawionym przez nauczyciela rysunku nazwij rodzaje krawędzi płyt g-k dopisując przy kaŜ-

dej krawędzi jej prawidłową nazwę. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób wy-
konania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 
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Uczeń powinien: 
1) zapoznać się z opisami rodzajów krawędzi płyt g-k (materiał nauczania rozdz. 4.2.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) uzupełnić przekazany przez nauczyciela rysunek, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– blok techniczny formatu A4, 
– rysunek z przekrojami płyt g-k, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
W przedstawionej przez nauczyciela tabeli opisującej zalety typów płyt g-k dopasuj do kaŜdego opisu 

nazwę typu płyty oraz moŜliwe jej zastosowanie w pracach wykończeniowych. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 
wykonania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 

Uczeń powinien: 
1) zapoznać się z typami płyt g-k (materiał nauczania rozdz. 4.2.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) uzupełnić przekazaną przez nauczyciela tabelę, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– rysunek tabeli,  
– opisy zastosowań poszczególnych typów płyt g-k. 

5.3. Profile stalowe i elementy montaŜowe do wykonywania suchej zabudowy 

Ćwiczenie 1 
Rozpoznaj rodzaje profili stalowych stosowanych w suchej zabudowie. 

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób wy-

konania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 
Uczeń powinien: 

1) zapoznać się z rodzajami profili stalowych stosowanymi w suchej zabudowie (materiał nauczania 
rozdz. 4.3.1), 

2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) nazwać rodzaje profili stalowych podanych przez nauczyciela i podać ich oznaczenie, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 
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Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– próbki profili stalowych, 
– przybory kreślarskie. 

Ćwiczenie 2 
Uzupełnij przedstawioną przez nauczyciela tabelę o brakujące dane. Tabela prezentuje 11 rodzajów 

profili, a na brakujących opisach naleŜy dopisać wybrane parametry albo brakujące oznaczenia.  
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 
wykonania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 

Uczeń powinien: 
1) zapoznać się z opisami rodzajów profili stalowych (materiał nauczania rozdz. 4.3.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) uzupełnić przekazaną przez nauczyciela tabelę, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– blok techniczny formatu A4, 
– przygotowana tabela z rodzajami profili stalowych, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Nazwij przedstawione przez nauczyciela akcesoria stosowane w suchej zabudowie wnętrz i opisz 

miejsce ich wykorzystania (ściana, sufit, poddasze). 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 
wykonania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 

Uczeń powinien: 
1) zapoznać się z rodzajami akcesoriów stosowanymi w suchej zabudowie (materiał nauczania rozdz. 

4.3.1), 
2) zapoznać się z zastosowaniem akcesoriów w suchej zabudowie (materiał nauczania rozdz. 4.3.1), 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– akcesoria stosowane w suchej zabudowie, 
– przybory kreślarskie, 
– blok techniczny. 

Ćwiczenie 4 
Z przygotowanych narzędzi wybierz to, które pozwala na przycięcie profilu stalowego na Ŝądaną długość. 

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób wy-

konania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 
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Uczeń powinien: 
1) zapoznać się z rodzajami narzędzi i sprzętem stosowanymi w suchej zabudowie (materiał nauczania 

rozdz. 4.3.1), 
2) zapoznać się z zastosowaniem poszczególnych narzędzi stosowanych w suchej zabudowie (materiał 

nauczania rozdz. 4.3.1), 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) wybrać i nazwać narzędzie do cięcia profili stalowych, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– narzędzia (noŜyce, miarka) i profil UW, 
– profil stalowy. 

5.4.  Materiały do robót wykończeniowych w systemach suchej zabudowy. 
Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane w suchej zabudowie 

Ćwiczenie 1 
Dopasuj opisy mas szpachlowych do opisów zastosowań w montaŜu systemów suchej zabudowy.  

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób wy-

konania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 
Uczeń powinien: 

1) zapoznać się z rodzajami mas szpachlowych stosowanymi w suchej zabudowie (materiał nauczania 
rozdz. 4.4.1), 

2) zapoznać się z zastosowaniem poszczególnych mas szpachlowych stosowanych w suchej zabudowie 
(materiał nauczania rozdz. 4.4.1), 

3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać nazwy mas szpachlowych do ich zastosowań, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– przybory kreślarskie, 
– opisy mas szpachlowych i oddzielnie opisy zastosowań mas szpachlowych. 

Ćwiczenie 2 
Uzupełnij przedstawioną przez nauczyciela tabelę o brakujące dane. Tabela prezentuje opis wylewek 

i klejów w taki sposób, abyś mógł przyporządkować opisy do moŜliwych zastosowań obu produktów.  
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób wy-
konania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 

Uczeń powinien: 
1) zapoznać się z opisami rodzajów wylewek i klejów (materiał nauczania rozdz. 4.4.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) uzupełnić przekazaną przez nauczyciela tabelę, 
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4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– przygotowana tabela z opisem wylewek i klejów, 
– blok techniczny formatu A4, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Z dostarczonej rolki wełny mineralnej szklanej naleŜy odciąć takiej jej fragment, aby wypełnić prze-

strzeń pomiędzy dwoma profilami słupkowi ściany działowej, pokrytej jednostronnie płytami g-k  
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób wy-
konania. Zapoznać uczniów z zasadami bezpiecznej pracy. 

Uczeń powinien: 
1)  zapoznać się z opisami technicznymi wełny mineralnej (materiał nauczania rozdz. 4.4.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) odczytać projekt wykonania izolacji w ścianie działowej, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– projekt wykonania izolacji, 
– narzędzia i materiały niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia. 

6. Ewaluacja osiągnięć ucznia 

Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego 

TEST 1 
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Rozpoznawanie materiałów stosowanych w syste-
mach suchej zabudowy wnętrz”. 
Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności: 
– zadania 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 z poziomu podstawowego, 
– zadania 1, 3, 4, 6, 19 z poziomu ponadpodstawowego. 
Punktacja zadań 0 lub 1 punkt 

Za kaŜdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń 
otrzymuje 0 punktów. MoŜna w niektórych zadaniach, np.: 2, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, przyznawać 
0,5 pkt., gdzie jest kilka punktów w odpowiedzi. 
Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: 
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego,  
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego, 
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego, 
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 4 z poziomu ponadpodstawowego. 
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Plan testu z kluczem odpowiedzi 

Nr 
zada-

nia 

Cel operacyjny 
(mierzone osiągnięcia ucznia) 

Kate-
goria 
celu 

Poziom 
wyma-

gań 

Poprawna 
odpowiedź 

1 
Określić, jaki gips stosuje się do 
produkcji płyt g-k  B PP c 

2 
Wymienić podstawowe elementy bu-
dowlane wytwarzane z gipsu 

B P płyty, pustaki, bloczki, elementy zdobnicze. 

3 
Określić, czy gips jest materiałem 
ekologicznym C PP a 

4 
Określić właściwość gipsu, która 
ogranicza jego zastosowanie C PP b 

5 Narysować przekrój płyty g-k B P 

 

 

6 
Określić, jaką funkcję w płycie g-k 
pełni karton B PP c 

7 Określić oznaczenia typów płyt g-k B P 

a) typ A – standardowa, 
b) typ H2 – impregnowana, 
c) typ F – ognioochronna, 
d) typ DFH2 – ognioochronna i impregnowana. 

8 
Określić oznaczenia odmian płyt g-k 
ze względu na krawędzie B P 

− PRO – o niskim i równoległym spłaszczeniu, 
− KS – o krawędzi spłaszczonej, 
− KPOS – o krawędzi półokrągłej, 
− KP – o krawędzi prostej. 

9 Określić zasady transportu płyt g-k  B P b 

10 

Określić elementy, z których 
wykonuje się konstrukcje do 
wykonywania przegród budowlanych 
w systemach suchej zabudowy 

A P c 

11 
Wymienić podstawowe rodzaje profili 
stalowych A P 

− ścienny słupkowy CW, 
− ścienny poziomy UW, 
− ścienny ościeŜnicowy UA, 
− sufitowy główny CD, 
− sufitowy przyścienny UD. 

12 
Określić oznaczenia podstawowych 
wymiarów profili stalowych 

B P 
h – wysokość, 
b – szerokość, 
s – grubość blachy. 

13 Rozpoznać profile stalowe B P 
a) ścienny słupkowy CW, 
b) ścienny poziomy UW. 

14 Rozpoznać profile stalowe B P 
a) sufitowy główny CD, 
b) sufitowy przyścienny UD. 
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15 
Narysować przekrój profilu ościeŜni-
cowego 

B P 

 

16 
Rozpoznać akcesoria stosowane do 
montaŜu 

B P 
a)  wieszak noniuszowy, 
b) wieszak obrotowy. 

17 
Rozpoznać akcesoria stosowane do 
montaŜu 

B P 
a) łącznik krzyŜowy, 
b) łącznik wzdłuŜny, 
c) uchwyt ES. 

18 
Wymienić podstawowe typy mas 
szpachlowych 

A P 

a) konstrukcyjna do stosowania z taśmą zbroją-
cą, 

b) finiszowa, 
c) dwufunkcyjna, 
d) konstrukcyjna do stosowania beŜ taśmy zbro-

jącej. 

19 
Określić parametry wełny mineralnej, 
które są waŜne przy stosowaniu 
w suchej zabudowie 

C PP b 

20 
Wymienić podstawowe narzędzia 
stosowane do wykonania montaŜu 
suchej zabudowy 

B P 

a) do cięcia (nóŜ i piły), 
b) do mieszania (kielnia, mieszarka wolnoobro-

towa), 
c) do ustawiania mocowania (łata, poziomica tra-

dycyjna lub laserowa) 
d) do przykręcania (wiertarka), 
e) do spoinowania (szpachelka, packa). 

Przebieg testowania 

Instrukcja dla nauczyciela 
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprze-

dzeniem. 
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie będą 

w teście. 
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 
6. Zapewnić uczniom moŜliwość samodzielnej pracy. 
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas przeznaczony na udziela-

nie odpowiedzi. 
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego (rozładować 

niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich moŜliwości). 
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbliŜającym się czasie zakoń-

czenia udzielania odpowiedzi. 
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego. 
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zadania, które sprawiły 

uczniom największe trudności. 
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydak-

tycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 
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Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, z luką i wielokrotnego 

wyboru, prawda–fałsz. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź lub rysunek. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź za-
znaczyć kółkiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20 – poziom podstawowy, zadania 1, 3, 4, 6, 19 – poziom ponadpodstawowy. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 

i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 

Materiały dla ucznia: 
• instrukcja, 
• zestaw zadań testowych, 
• karta odpowiedzi. 

Zestaw zadań testowych 
1. Do produkcji prefabrykatów oraz wyrobu zapraw tynkarskich i gipsobetonów stosuje się gips: 

a) dwuwodny syntetyczny, 
b) GB-D, drobnoziarnisty, 
c) GB-G, gruboziarnisty, 
d) naturalny. 

2. Wymień podstawowe elementy budowlane, które są wykonywane z materiałów gipsowych: 
a) ……………………………………………………. 
b) ……………………………………………………. 
c) …………………………………………………...... 
d) …………………………………………………….. 

3. Czy wyroby gipsowe są zaliczane do ekologicznych? 
a) tak, 
b) nie. 

4. Jaka, twoim zdaniem, właściwość gipsu decyduje o jego ograniczonym zastosowaniu? 
a) duŜa kruchość, 
b) słaba odporność na wilgoć, 
c) szybkie twardnienie mieszanek gipsowych, 
d) odporność chemiczna. 

5. Narysuj przekrój poprzeczny płyty gipsowo-kartonowej i nazwij jej elementy. 
6. Karton w płycie g-k pełni rolę: 

a) ochrony przeciwwilgociowej, 
b) zwiększa gładkość płyty, 
c) zwiększa wytrzymałość na rozciąganie, 
d) umoŜliwia dalsze prace wykończeniowe. 
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7. Nazwij poszczególne typy płyt gipsowo-kartonowych (płyty g-k): 
a) Typ A – …………………………………………….………………………..., 
b) Typ H2 –………………………………………………………………….……, 
c) Typ F – ……………………………………………..…………………………., 
d) Typ FH2 – …………………………………………………………………… . 

8. Określ poszczególne odmiany płyt g-k ze względu na rodzaje krawędzi: 
a) PRO – …………………………………………………………………………..., 
b) KS – ………………………………………………………………………….…., 
c) KPOS – ………………………………………………………………………….., 
d) KP – ………………………………………………………………………….…. . 

9. Płyty gipsowo-kartonowe transportujemy: 
a) przenosząc poziomo, składujemy ustawione pionowo lub ułoŜone poziomo, 
b) przenosząc pionowo, transportujemy specjalnym wózkiem, składujemy poziomo, 
c) tak aby nie uszkodzić, 
d) przenosimy na specjalnych nosidłach i składujemy na podłoŜu. 

10. Z czego wykonuje się konstrukcje do wykonywania przegród budowlanych z płyt g-k? 
a) murowana z cegły lub innych materiałów drobnowymiarowych, 
b) wylewana z betonu, 
c) z profili stalowych, 
d) z drewna. 

11. Wymień podstawowe rodzaje profili stalowych stosowanych w systemach suchej zabudowy:  
a) …………………………………………………………………………………….., 
b) …………………………………………………………………………………….., 
c) …………………………………………………………………………………….., 
d) …………………………………………………………………………………….., 
e) ……………………………………………………………………………………... 

12. Określ podstawowe wymiary profili stalowych: 
a) h – ……………………………………….., 
b) b – ………………………………………..., 
c) s – ……………………………………… . 

13. Nazwij poszczególne profile z rysunku i podaj ich symbol literowy: 
 

 

a)  …………………………………………………, 

 
 

b) ………………………………………………… 
 

14. Nazwij poszczególne profile z rysunku i podaj ich symbol literowy: 
 

 
a) ……………………………............……………, 

 

 

b) ……………………………………………........., 
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15. Narysuj przekrój profilu ościeŜnicowego i podaj jego symbol. 
16. Nazwij akcesoria stosowane do montaŜu w suchej zabudowie: 

a) 1), 2)…………………………………………………………………………., 

b) 3), 4)…………………………………………………………………………, 

17. Nazwij akcesoria stosowane do montaŜu w suchej zabudowie. 
 

 
 
 
 

 

a) 1 – ……………………………………..………….., 
b) 2 – ……………………………………..………….., 
c) 3 – ……………………………………..………….., 

18. Wymień podstawowe typy mas szpachlowych: 
a) ……………………………………………………………., 
b) …………………………………………………….………., 
c) ……………………………………………….……………., 
d) …………………………………………………………….., 
e) ……………………………………………………………, 

19. W systemach suchej zabudowy najwaŜniejsze parametry wełny mineralnej to: 
a) duŜa odporność na wilgoć, dobra izolacyjność akustyczna,, 
b) dobra izolacyjność akustyczna, dobra izolacyjność cieplna, ognioodporność, 
c) słaba izolacja akustyczna, dobra wytrzymałość mechaniczna, stałość wymiarów i kształtów. 

20. Wymień podstawowe narzędzia potrzebne do wykonywania montaŜu suchej zabudowy: 
a) ………………………………………………………………, 
b) ………………………………………………………………, 
c) ………………………………………………………………., 
d) ………………………………………………………………., 
e) ……………………………………………………………… . 

1 2
3
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Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz 

Zakreśl poprawną odpowiedź, wpisz brakujące części zdania lub wpisz odpowiedź. 

Numer 
pytania 

Odpowiedzi Punktacja 

1 a b c d  
2   

3 a b  

4 a b c d  

5   
6 a b c d  
7 a 

b 
c 
d 

 

8 a 
b 
c 
d 

 

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d e  

12 a b c  
13 a b  
14 a b  

15   

16 a b  
17 a b c  
18 a b c d e  
19 a b c  
20 a b c d e  

Razem  

TEST 2 
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Rozpoznawanie materiałów stosowanych w sys-
temach suchej zabudowy wnętrz”. 
Test składa się z 20 zadań, z których: 
− zadania 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 są z poziomu podstawowego, 
− zadania 2, 3, 4, 5, 17 są z poziomu ponadpodstawowego. 
Punktacja zadań 0 lub 1 punkt 

Za kaŜdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń 
otrzymuje 0 punktów. MoŜna stawiać po 0,5 pkt za niektóre zadania, np.: 1, 2, 10, 15, 16, 18, gdzie 
zadanie jest złoŜone. 
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Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: 
- dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego,  
- dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego, 
- dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego, 
- bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 4 z poziomu ponadpodstawowego. 
 
Plan testu z kluczem odpowiedzi  

Nr 
zada-

nia 

Cel operacyjny 
(mierzone osiągnięcia ucznia) 

Kate-
goria 
celu 

Poziom 
wyma-

gań 

Poprawna 
odpowiedź 

1 
Wymienić wytwarzane odmiany 
gipsu budowlanego 

A P 
a) gips GB-D, drobnoziarnisty, 
b) gips GB-G, gruboziarnisty. 

2 
Określić zastosowanie poszczegól-
nych odmian gipsu w budownictwie  

C PP 

a) gips GB-D, drobnoziarnisty, spoiwa do 
zapraw, zdobniczy, 

b) gips GB-G, gruboziarnisty, produkcja prefa-
brykatów, zaprawy tynkarskie i gipsobetony. 

3 

Określić, czy materiały gipsowe są 
dopuszczone do budowy niskich 
budynków jako elementy 
konstrukcyjne 

B PP a 

4 
Określić, jaką wytrzymałością 
charakteryzują się elementy płyty 
gipsowo-kartonowej 

B PP 
a) gips – odporność na ściskanie, 
b) karton – odporność na rozciąganie. 

5 
Określić, jak zwiększyć 
ognioodporność i podwyŜszyć 
odporność wilgotnościową płyt g-k 

C PP b 

6 
Określić zakres typowych długości 
wytwarzanych płyt g-k 

B P c 

7 Określić właściwości płyty g-k typu F B P b 

8 Określić właściwości płyt g-k typu H2 B P PodwyŜszona odporność na działanie wilgoci. 

9 
Określić właściwości płyt g-k typu 
DFH2  

B P d 

10. Rozpoznać krawędzie płyt g-k B P 

a) PRO, 
b) NS 
c) KS, 
d) KPOS. 

11 
Określić, jak naleŜy obrobić 
krawędzie płyty przycinanej 

B P 
Docięte krawędzie sfazować pod około kątem 
45°. 

12 
Określić, w jakich warunkach powin-
ny być przechowywane płyty g-k 

B P 
Zapewniające zabezpieczenie przed zamocze-
niem i zawilgoceniem. 

13 
Określić, jak naleŜy składować  
płyty g-k 

B P 
 

b 
 



 41 

14 
Określić kształt profili stalowych 
ściennych ościeŜnicowych 

B P 

 

15 
Określić kształt profili stalowych 
ściennych 

B P 

a) słupkowy 
 

 
 
b) poziomy 
 

16 
Określić kształt profili stalowych sufi-
towych 

B P 

a) główny 
 
 
 
 
b) przyścienny 

 
 
 
 

17 
Określić grubość blachy w profilu 
ościeŜnicowym 

B PP 
a 

 

18 
Określić zastosowanie podstawo-
wych akcesoriów stosowanych 
w systemach suchej zabudowy 

C P 

a) wieszak noniuszowy – 
b) wieszak obrotowy – 
c) łącznik krzyŜowy – 
d) uchwyt ES –  
e) łącznik wzdłuŜny – 

19 
Określić zastosowanie mas szpa-
chlowych 

C P 
– do spoinowania konstrukcyjnego 

i finiszowego, 
– do wypełniania uszczelnień na połączeniach. 

20 
Określić, jakie materiały stosuje się 
do izolacji termicznej i akustycznej 
w systemach suchej zabudowy 

B P Wełna mineralna. 

Przebieg testowania 
Instrukcja dla nauczyciela 
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprze-

dzeniem. 
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie będą 

w teście. 
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 
6. Zapewnić uczniom moŜliwość samodzielnej pracy. 
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas przeznaczony na udziela-

nie odpowiedzi. 
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego (rozładować 

niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich moŜliwości). 



 42 

9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbliŜającym się czasie zakoń-
czenia udzielania odpowiedzi. 

10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego. 
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zadania, które sprawiły 

uczniom największe trudności. 
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydak-

tycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 

Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, z luką i wielokrotnego 

wyboru, prawda–fałsz. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20 – poziom podstawowy, zadania 2, 3, 4, 5, 17 – poziom ponadpodstawowy. Pracuj 
samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 

7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 
i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 

8. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 

Materiały dla ucznia: 
• instrukcja, 
• zestaw zadań testowych, 
• karta odpowiedzi. 

Zestaw zadań testowych 
1. Wymień odmiany gipsu budowlanego i określ ich oznaczenia: 

a) …………………………………………………………………………, 
b) ………………………………………………………………………… . 

2. Wymień zastosowanie poszczególnych odmian gipsu budowlanego w budownictwie: 
a) ………………………………………………………………………….., 
b) …………………………………………………………………………. . 

3. Czy materiały gipsowe są dopuszczone do budowy niskich budynków jako elementy konstrukcyjne? 
a) tak, 
b) nie. 

4. Jaką wytrzymałością charakteryzują się elementy płyty gipsowo-kartonowej? 
a)  gips – ………………………………………. , 
b)  karton – …………………………………….. . 

5. Ognioodporność i odporność wilgotnościową płyt g-k moŜna zwiększyć poprzez: 
a) dodanie cementu do gipsu, 
b) zastosowanie dodatków z włókien szklanych, 
c) zastosowanie dodatków celulozowych, 
d) nasączenie specjalnymi środkami chemicznymi. 
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6. Jaki jest zakres typowych długości płyt g-k?  
a)  1,5–3 m, 
b)  2–3 m, 
c)  2–4 m, 
d)  4–5 m. 

7. Jakie właściwości posiada płyt g-k typu F? 
a)  odporność na wilgoć, 
b)  ognioochronna, 
c)  większa wytrzymałość mechaniczna, 
d)  impregnowana. 

8. Jakie właściwości posiada płyta g-k typu H2? 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

9.  Płyty g-k typu FDFH2 posiadają właściwości: 
a)  mają zwiększoną wytrzymałość na rozciąganie, 
b)  są ognioochronne, 
c)  mają zwiększoną wytrzymałość na ściskanie, 
d)  mają podwyŜszoną wytrzymałość ognioochronną i są impregnowane. 

10.  Oznacz symbole poszczególnych rodzajów krawędzi płyt g-k: 

 

 
a –………………………… 
b – ………………………… 
c – ………………………… 
d – ………………………… 

11. W jaki sposób naleŜy obrobić krawędzie płyt przycinanych? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 

12.  W jakich warunkach powinny być przechowywane płyty g-k?  
………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………… 

13. Płyty g-k naleŜy składować: 
a)  układając pionowo, 
b)  układając płasko na podkładzie,  
c)  opierając o pionowe przegrody, 
d)  tak, aby nie uszkodzić, 

14. Narysuj kształt profilu stalowego ściennego ościeŜnicowego. 
 
 
 

a 

c d 

b 
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15. Nazwij profile stalowe ścienne. 
 

 

 

 

a) ……………………………………………………. 

 

 

 

 

b) ……………………………………………………. 

16. Narysuj przekroje profili stalowych sufitowych. 
a) głównego, 
b) przyściennego. 

17. Grubość blachy dla profilu stalowego ościeŜnicowego powinna wynosić: 
a)  co najmniej 1,8 mm, 
b)  1–2 mm, 
c)  0,5–1,5 mm, 
d)  powyŜej 2,6 mm. 

18. Określ zastosowanie poszczególnych podstawowych akcesoriów. 
a)  wieszak noniuszowy – ………………………………………………………………….., 
b)  wieszak obrotowy – …………………………………………………………………….., 
c)  łącznik krzyŜowy – ………………………………………………………………………, 
d)  wieszak ES (uchwyt) – …………………………………………………………………, 
e) łącznik wzdłuŜny – ……………………………………………………………………… 

19. Określ, w jakim celu stosuje się masy szpachlowe. 
 a)  ………………………………………………………………………………………, 
 b)  ……………………………………………………………………………………… . 

20. Jakie materiały stosuje się do izolacji termicznej i akustycznej w systemach suchej zabudowy? 

Karta odpowiedzi  
Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz. 

Zakreśl poprawną odpowiedź, wpisz brakujące części zdania lub wpisz odpowiedź. 

Numer 
pytania 

Odpowiedzi Punktacja 

1 a b  
2 a b  
3 a b  
4 a b  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8   
9 a b c d  
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10      

11  
 
 

12   
13 a b c d  
14   
15 a b  
16 a) główny b) przyścienny  
17 a b c d  
18 a b c d e  
19 a b  
20   

Razem  
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1.2. Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy 
wnętrz – poradnik dla ucznia 

1.  Wprowadzenie 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o materiałach stosowanych w systemach suchej 

zabudowy. Poradnik ten zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć 

opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umoŜliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania 

ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on równieŜ: 
−−−− pytania sprawdzające wiedzę niezbędną do wykonania ćwiczeń, 
−−−− ćwiczenia zawierające polecenie, sposób wykonania oraz wyposaŜenie stanowiska pracy, 
−−−− sprawdzian postępów, sprawdzający poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. 
Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie „tak” lub „nie”, co oznacza, Ŝe 
opanowałeś materiał albo nie. Zaliczenie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności określonych 
w tej jednostce modułowej. JeŜeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś 
nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną 
czynność. 

4. Zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Po 
przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. 
Jednostka modułowa „Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy 

wnętrz”, której treści teraz poznasz, jest częścią modułu Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz. 

Bezpieczeństwo  i higiena pracy 
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz instrukcji przeciw-

poŜarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 

2. Wymagania wstępne 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Rozpoznawanie materiałów stosowanych 

w systemach suchej zabudowy wnętrz” powinieneś umieć: 
− stosować terminologię budowlaną, 
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
− posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
− rozpoznawać elementy konstrukcyjne budynku, 
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp, 
− transportować materiały budowlane, 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji. 

3. Cele kształcenia 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

− rozpoznać płyty gipsowo-kartonowe do montaŜu na sucho, 
− rozpoznać płyty gipsowo-włókienne do montaŜu na sucho, 
− rozpoznać profile stalowe do wykonywania suchej zabudowy, 
− rozpoznać elementy montaŜowe stosowane w systemach suchej zabudowy, 
− rozpoznać materiały uszczelniające i izolacyjne, 
− określić fizyczne, chemiczne i mechaniczne właściwości płyt do montaŜu na sucho, 
− określić parametry płyt do montaŜu na sucho, 
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− określić parametry profili stalowych stosowanych do montaŜu suchej zabudowy, 
− przygotować zaprawy gipsowe stosowane do montaŜu suchej zabudowy, 
− rozpoznać symbole i charakterystyki materiałów stosowanych do montaŜu suchej zabudowy oraz za-

stosować metody sprawdzania ich jakości,  
− określić zastosowanie poszczególnych materiałów do montaŜu suchej zabudowy, 
− zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska podczas prac z mate-

riałami budowlanymi i oszczędnego ich wykorzystywania.  

4.  Materiał nauczania 
4.1. Rodzaje, właściwości i oznaczanie gipsów. Dodatki do gipsów 

Gips pozyskany z naturalnego złoŜa jest, sprawdzonym od tysiącleci, czystym ekologicznie i przyjaznym 
człowiekowi materiałem budowlanym o znakomitych własnościach materiałowych i biologicznych.  

Ponad 9 000 lat temu mieszkańcy Ain Ghazal (czytaj: aingazal) w Jordanii (Bliski Wschód) uŜywali wap-
na zmieszanego z niewypalonym, pokruszonym kamieniem wapiennym do przygotowania gipsu, który był 
na duŜą skalę uŜywany do pokrywania ścian, podłóg i palenisk w ich domach. Do dziś zachowały się bu-
dowle, do wznoszenia których uŜywano zaprawy gipsowo-wapiennej. Babilończycy w budownictwie stoso-
wali zmieszany gips, wapno i ŜuŜel. Monumentalne ruiny rzymskie świadczą o umiejętnym stosowaniu za-
praw wapiennych i gipsowych.  

 Zastosowanie gipsu jako spoiwa odnotowano w Polsce po raz pierwszy w IX w. Był on wtedy szeroko 
stosowany głównie we wczesnochrześcijańskim budownictwie sakralnym. Prawdopodobnie najstarszym za-
bytkiem tego typu są resztki murów pierwszej murowanej katedry w Gnieźnie. RównieŜ pierwszy kościół ro-
mański z podziemną kryptą gotyckiej kolegiaty w Wiślicy (wiek XI–XII) zawiera fragmenty wzniesione z gip-
su. Jest to ornamentowa płyta w posadzce i zaprawa w murach. 

W kościele św. Stanisława, wybudowanym około 1522 r. w Gnieźnie, do murowania fundamentów za-
stosowano zaprawę z gipsu zarobionego z wodą (bez piasku). Inne przykłady to sztukaterie w renesansowej 
farze w Kazimierzu Dolnym oraz w kościołach w Radzyminie Podlaskim, Zamościu i Lublinie. 

 Przemysł gipsowy w Polsce powstał w 1956 roku. Obecnie gips wydobywany jest w Małopolsce (Sta-
wiany, Leszcze) i na Dolnym Śląsku (Lubichów, Nowy Ląd). Ze względu na ochronę środowiska naturalne-
go coraz powszechniejsze staje się równieŜ wykorzystywanie w budownictwie tzw. gipsu syntetycznego, 
otrzymywanego w mokrych procesach odsiarczania produktów spalania węgla (elektrownie: Jaworzno, 
Opole i Bełchatów). Właściwości fizykochemiczne gipsu syntetycznego (zwanego inaczej reagips) są iden-
tyczne z naturalnym. Do atmosfery emitowanych jest rocznie około 2,9 mln ton SO2, a niektóre źródła poda-
ją nawet wartość o wiele wyŜszą, rzędu od 3,2 do 3,5 mln ton. Powstawanie przy elektrowniach instalacji 
utylizacji spalin i zakładów produkcji gipsu syntetycznego ma więc duŜe znaczenie ekologiczne, gospodar-
cze i techniczne.  

ZuŜycie produktów gipsowych w Polsce jest ciągle o wiele mniejsze niŜ w innych krajach europejskich. 
Wynika to przede wszystkim z przywiązania rodzimego budownictwa do tradycyjnych technologii mokrych.  

Gips jako minerał 
Gipsy, czyli siarczany wapniowe, znane są od tysiącleci jako skały występujące w przyrodzie głównie jako: 
− kamień gipsowy (gips dwuwodny – CaSO4. H2O),  
− bardzo czysta drobnokrystaliczna odmiana – alabaster, anhydryt (gips bezwodny CaSO4), 
− produkty wypalania kamienia gipsowego, czyli spoiwa gipsowe, w postaci głównie gipsu półwodnego 

(CaSO4. 1/2 H2O) i tzw. anhydrytu rozpuszczalnego (CaSO4 III).  
Do grupy gipsów zaliczamy równieŜ gipsy zwane syntetycznymi – produkty uboczne powstające w pro-

cesach przemysłowych.  
Spoiwa gipsowe są aktywne chemicznie i po wymieszaniu z wodą twardnieją, dając tworzywo gipsowe 

o składzie odpowiadającym wyjściowemu gipsowi dwuwodnemu.  



 48 

MoŜliwości stosowania gipsu są tak róŜnorodne, jak róŜnorodne są postacie jego występowania 
i przetwarzania. Ogólnie gips znajduje zastosowanie przede wszystkim w budownictwie i architekturze, ale 
jest niezastąpiony m.in. w sztukach pięknych jako materiał rzeźbiarski, modelowy, dekoracyjny, w chirurgii 
i stomatologii, do wyrobu form w przemyśle ceramicznym, nawet w przemyśle motoryzacyjnym do wykony-
wania modeli samochodów przy opracowywaniu nowych kształtów karoserii. Dawniej, a jeszcze niekiedy 
i dziś, stosowano gips w przemyśle chemicznym, papierniczym, spoŜywczym (m.in. do klarowania win), do 
wyrobu farb i lakierów, w rolnictwie jako środek nawoŜenia i uŜyźniania gleby. Gips daje w szczególności 
bardzo duŜe moŜliwości stosowania w budownictwie, wynikające m.in. z łatwości kształtowania wyrobów 
i ich powierzchni. Jest przy tym materiałem ekologicznie czystym, zdrowym, zapewniającym właściwe dla 
organizmu ludzkiego warunki higieniczne. Materiały gipsowe wraz z wapnem i ceramiką naleŜą do najstar-
szych materiałów budowlanych wytwarzanych przez człowieka, o długiej tradycji stosowania w budownic-
twie. Wielowiekowe doświadczenia wykazały, Ŝe gips jest idealnym materiałem dla budownictwa, zwłaszcza 
mieszkaniowego. Przez budowlane materiały gipsowe naleŜy ogólnie rozumieć spoiwa gipsowe i uzyskiwa-
ne z nich tworzywa gipsowe – przewaŜnie z zaczynów (rzadziej zapraw i betonów) odpowiednio przetwa-
rzanych w procesach prefabrykacji lub bezpośrednio na budowie.  

Materiały gipsowe stosuje się przede wszystkim wewnątrz budynków – jako materiały wykończenio-
we, ale teŜ do wznoszenia ścian, w tym równieŜ zewnętrznych. Są wykorzystywane na budowie w tech-
nologiach mokrych, głównie w postaci mieszanek fabrycznie przygotowanych (gipsy specjalne, np. tyn-
karskie, szpachlowe, kleje gipsowe, wylewki na podkłady podłogowe) i mieszanek sporządzanych na 
miejscu budowy (zaprawy, gipsobetony), w szczególności jednak w postaci prefabrykatów. Gips jest do-
skonałym materiałem do produkcji róŜnego rodzaju prefabrykatów – płyt, pustaków, bloczków, elementów 
kształtowych w postaci detali i ozdób architektonicznych. Jest teŜ niezastąpionym materiałem zdobni-
czym (sztukaterie, stiuki, rzeźby). 

Spoiwa gipsowe – surowce i rodzaje spoiw 
Tradycyjnym surowcem do produkcji spoiw gipsowych jest naturalny kamień gipsowy zawierający  

w 80–95% dwuwodny siarczan wapniowy. W wyniku praŜenia (wypalania) rozdrobnionego kamienia gipso-
wego w temperaturze 160–180°C powstaje spoiwo, materiał wiąŜący, zawierający głównie gips półwodny, 
a takŜe pewne ilości innych faz mineralnych (anhydryt rozpuszczalny CaSO4 III, anhydryt nierozpuszczalny 
CaSO4 II) – zaleŜnie od urządzeń praŜalniczych i prowadzenia procesu termicznego. Do produkcji spoiw 
gipsowych stosowane są teŜ ostatnio dwuwodne siarczany wapniowe syntetyczne, jak gips dwuwodny z in-
stalacji odsiarczania spalin metodą mokrą wapniową. Powstający w tych instalacjach gips róŜni się od gipsu 
naturalnego postacią występowania (bardzo drobne uziarnienie) i strukturą krystaliczną. Przeróbka jego na 
spoiwo budowlane wymaga odpowiedniego przygotowania, jak teŜ specjalnie dostosowanych urządzeń. 

W budownictwie ogólnie stosowanym spoiwem gipsowym jest gips budowlany o właściwościach od-
powiadających wymaganiom normy PN-B-30041:1997, wytwarzany w dwóch odmianach:  
− GB-G, gips gruboziarnisty – przeznaczony do produkcji prefabrykatów oraz wyrobu zapraw tynkar-

skich i gipsobetonów,  
− GB-D, drobnoziarnisty – stosowany szczególnie do robót zdobniczych i sztukaterii, do specjalnych 

elementów budowlanych i jako spoiwo do zapraw.  
Spoiwami gipsowymi znormalizowanymi są teŜ gipsy specjalne o ukierunkowanym przeznaczeniu, 

w skład których wchodzą produkty praŜenia gipsu dwuwodnego oraz odpowiednie dodatki mineralne i regu-
lujące czas wiązania i właściwości stwardniałego tworzywa, a których charakterystyka i wymagania podane 
są w normie PN-B-30042:1997.  

Stosowaniu materiałów gipsowych w praktyce budowlanej powinna towarzyszyć szczególnie dobra zna-
jomość ich właściwości i odpowiednia kultura stosowania, umoŜliwiająca pełne wykorzystanie zalet tego 
tworzywa. MoŜliwości szerokiego stosowania gipsu w budownictwie wynikają z wielu korzystnych właściwo-
ści tego materiału. 
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Spoiwa gipsowe są materiałami czystymi ekologicznie, o krótkim czasie wiązania i twardnienia, 
a więc szybko sprawnymi, pozwalającymi szybko i łatwo wykonywać roboty budowlane, wytwarzać ele-
menty budowlane róŜnych wymiarów, tworzyć dowolne kształty. Zaletą ich jest biała barwa, moŜliwość 
uzyskiwania gładkich powierzchni, a takŜe wzorów dekoracyjnych. Tworzywa gipsowe są lekkie, o dobrej 
izolacyjności cieplnej i dźwiękochłonności, dobrej akumulacji ciepła, małej higroskopijności (takiej jak do-
brze wypalona cegła ceramiczna), są ognioodporne, a stwardniałe wykazują mrozoodporność, o wystar-
czającej wytrzymałości mechanicznej. Cechami niekorzystnymi są bez wątpienia: duŜa nasiąkliwość wo-
dą i podciąganie kapilarne wody (np. tam, gdzie nie ma izolacji przeciwwilgociowej), spadek wytrzymało-
ści przy zawilgoceniu, mała odporność na uderzenia. Właściwości te naleŜy uwzględniać przy stosowaniu 
materiałów gipsowych. 

Na szczególne podkreślenie – zwłaszcza w obecnych czasach zanieczyszczenia atmosfery i środowi-
ska naturalnego m.in. w wyniku stosowania niektórych materiałów budowlanych – zasługuje zdrowotne od-
działywanie materiałów gipsowych, wyraŜające się zwłaszcza poprzez tworzenie odpowiednich dla organi-
zmu człowieka warunków higieniczno-wilgotnościowych pomieszczeń, czyli właściwego mikroklimatu w bu-
dynkach. Dzieje się to dzięki posiadanym przez materiały gipsowe zdolnościom regulacji wilgotności. Cha-
rakteryzując się bowiem stosunkowo niską higroskopijnością, tj. pochłanianiem wilgoci z powietrza, tworzy-
wa te łatwo „oddają” jej nadmiar w bardziej suchym okresie i wyrównują poziom wilgotności powietrza 
w pomieszczeniu. Właściwość ta zapobiega równieŜ powstawaniu zjawiska tzw. zimnej przegrody 
i skraplaniu się pary wodnej. Zdrowotność tworzyw gipsowych wyraŜa się równieŜ brakiem występowania 
w nich pierwiastków promieniotwórczych, a więc brakiem zagroŜenia zdrowia przez radioaktywność.  

W obecnych warunkach wprowadzania w budownictwie wielu nowych materiałów i technologii bu-
dowlanych stosowanie materiałów gipsowych jest niezwykle istotne dla poprawy stanu zdrowotności spo-
łeczeństwa. 

Zakres stosowania materiałów gipsowych w budownictwie moŜe dotyczyć stosowania bezpośrednio 
na budowie jako zaczyny i zaprawy gipsowe do robót wykonywanych na mokro, jak: tynkowanie, szpa-
chlowanie, wylewanie podkładów podłogowych, łączenie i osadzanie elementów, prace dekoracyjne (np. 
stiuki, sztukaterie), wyprawy, np. odporne ogniowo lub ekranujące od pól elektromagnetycznych, ściany 
monolityczne.  

Zaczyny gipsowe to mieszaniny wody i gipsu z opóźniaczami opóźniającymi wiązanie i innymi dodat-
kami. Zaczyny gipsowe są stosowane gównie do produkcji najróŜniejszych elementów gipsowych, np. 
płyt gipsowo-kartonowych. Natomiast gipsowe zaprawy budowlane, równieŜ jako mieszaniny wody i gip-
su z opóźniaczami i dodatkami wypełniającymi (zmielone kruszywo), stosuje się do łączenia elementów 
przegród budowlanych, wypełniania spoin, ochrony elementów budynków przed wpływami zewnętrznymi 
przez pokrycie tynkiem i nadanie tym elementom specyficznych właściwości, np. ogniochronnych. 

Zakres stosowania materiałów gipsowych w budownictwie moŜe dotyczyć równieŜ stosowania do 
prefabrykacji (wstępnego przygotowania) elementów gipsowych w zakładach przemysłowych, głównie 
z zaczynów, rzadziej z zapraw. Takie zastosowanie obejmuje wyroby małowymiarowe, jak płyty i pustaki 
ścienne, stropowe, wyroby dekoracyjne, dźwiękochłone, elementy sztukaterii itp., a takŜe wyroby o więk-
szych wymiarach, jak płyty gipsowo-kartonowe (g-k) o wysokości kondygnacji. 

Warto zauwaŜyć, Ŝe dzięki wprowadzaniu do sprzedaŜy gotowych mieszanek gipsowych (tynkar-
skich, podłogowych itp.) wraz z odpowiednim sprzętem mechanicznym oraz opracowaniu systemów su-
chej zabudowy wnętrz wykorzystujących płyty gipsowo-kartonowe, systematycznie wzrasta stosowanie 
gipsu w budownictwie. 

Ze względu na fizyko-chemiczne cechy gipsu przewaŜa wykorzystanie gipsu jako materiału wykoń-
czeniowego wewnątrz budynków. Wpływają na to szczególnie zdrowotne właściwości gipsu, a takŜe jego 
wraŜliwość na zawilgocenie. Największe zastosowania mają tu płyty gipsowo-kartonowe w róŜnych od-
mianach i systemach zabudowy wnętrz oraz płyty ścienne typu ProMonta. Jako materiał do wnętrz wyro-
by gipsowe są uŜywane do:   
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− obudowy i wykańczania ścian, sufitów, dachów skośnych (płyty g-k, płyty dekoracyjne i dźwięko-
chłonne, poprawiające akustykę pomieszczeń, np. rezonansowe, zaprawy tynkarskie, stiuki, sztabla-
tury, detale architektoniczne itp.), 

− budowy ścian działowych (systemy płyt g-k, płyty ProMonta),  
− wykonywania podkładów podłogowych pod posadzki (wylewki anhydrytowe i gipsowe na mokro oraz 

w postaci gotowych płyt), 
− obudowy przeciwogniowej, np. konstrukcji stalowych (kształtki gipsowe, natrysk).  
Znacznie mniejsze jest wykorzystanie gipsu w pracach konstrukcyjnych.  

Na trwałość rozwiązań konstrukcyjnych rzutuje w pierwszej kolejności odporność mechaniczna mate-
riału – przyjęto, Ŝe wytrzymałość tworzyw gipsowych i gipsobetonów, uwzględniająca spadek ich wytrzy-
małości w stanie zawilgocenia, jest dostateczna, aby dopuścić te materiały do budowy ścian nośnych bu-
dynków niskich (jednopiętrowych). Wymagania w zakresie odporności mechanicznej nie stanowią pod-
stawowego problemu przy stosowaniu elementów gipsowych do wypełniania ścian, np. w budynkach 
o konstrukcji szkieletowej. Współczesne budownictwo mieszkaniowe, poszukując ekonomicznych (ener-
gooszczędnych) i ekologicznych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych, coraz bardziej interesuje się 
wyrobami gipsowymi i systemami budynków gipsowych. W Polsce obiekty budowlane z gipsu mają juŜ 
swoją dość długą tradycję. Znanych jest w budownictwie polskim kilka systemów wznoszenia budynków 
gipsowych w rozwiązaniach szkieletowych (Ŝelbet, stal lub drewno) lub bezszkieletowych – stosujących 
pustaki drobnowymiarowe o róŜnych kształtach, takŜe z wkładkami termoizolacyjnymi lub docieplane wy-
lewanym na budowie pianogipsem. Najbardziej znane, a obecnie zapominane, to: system R, system KR, 
SOVA-system, Eko-Gips.  

Spoiwa gipsowe cechują się niewielkim stopniem przewodności cieplnej oraz wysoką przepuszczal-
nością pary wodnej. Przeciwdziałają one tym samym zmniejszeniu wartości termoizolacji, mogącej na-
stąpić poprzez wpływ wilgoci. Gips to równieŜ budowlany materiał niepalny, mający zastosowanie 
w ochronie przeciwogniowej. Warstwa 2 cm gipsu ma odporność ogniową ok. 20 minut. Niewielka prze-
wodność powierzchniowa naturalnego gipsu zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych na 
otynkowanych czy z naniesioną gładzią powierzchniach. Dlatego teŜ powierzchnie te pokryte warstwą 
naturalnego gipsu nie przyciągają kurzu. 

Gips, ze względu na znaczną ilość (do 60%) makroporów oraz niski poziom oporu dyfuzyjnego moŜe 
wchłonąć wiele nadmiarowej wilgoci z powietrza w pomieszczeniu i oddać bardzo szybko z powrotem 
przy obniŜaniu wilgotności. W ten sposób gips optymalnie stwarza i reguluje mikroklimat w naszych po-
mieszczeniach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. 

Ekolodzy zwracają uwagę na małą energochłonność produkcji spoiw gipsowych – zaledwie 160°C 
podczas procesu praŜenia rozdrobnionego kamienia gipsowego podczas produkcji materiałów wiąŜą-
cych. Co waŜniejsze gips, w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi zawiera o wiele niŜsze ilości 
pierwiastków promieniotwórczych. Dla przykładu cegła ceramiczna zawiera 667 Bq/kg pierwiastka K-40, 
beton komórkowy 200, a gips przemysłowy tylko 40 Bq/kg.  

W zaleŜności od rodzaju konstrukcji budynku oraz technologii wykończenia wnętrz, sposobu ogrze-
wania i skuteczności wentylacji stwarzamy sobie określony mikroklimat w uŜytkowanych przez nas po-
mieszczeniach. Bardzo pomocne i efektywne w stwarzaniu właściwego, przyjaznego ludziom mikroklima-
tu są tworzywa gipsowe wykonane na bazie spoiw gipsowych: sucha zabudowa wnętrz, tynki gipsowe, 
ścianki z bloczków gipsowych.  

W trakcie wiązania zaprawy gipsowej (w prefabrykatach bądź mokrych tynkach) część wody zostaje 
związana ze strukturą cząsteczek gipsu, a reszta odparowuje w czasie wysychania, tworząc małe puste 
przestrzenie, nazywane makroporami. Właśnie te puste makropory są elementem „pracującym” na rzecz 
tworzenia właściwego mikroklimatu. Przy nadmiarze wilgoci w pomieszczeniu wchłaniają ją, a przy wysy-
chaniu szybko oddają ją otoczeniu. Podatność na pochłanianie wilgoci jest cechą charakterystyczną wie-
lu materiałów budowlanych, zazwyczaj niekorzystną, jednakŜe pochłaniać wilgoć, by potem łatwo i szyb-
ko zwrócić ją otoczeniu, potrafią tylko tworzywa gipsowe.  
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W dzisiejszych czasach, gdy poszukiwane są optymalne rozwiązania tzw. budynku ekologicznego  
– budynku, który nie niszczyłby ekosystemów, środowiska naturalnego, a jednocześnie byłby zdrowy dla 
człowieka – gips jest materiałem, który moŜe zapewnić spełnienie tych wymagań. Budownictwo gipsowe 
ma wszelkie dane, by zaliczać je do ekologicznego, ekonomicznego i przyjaznego człowiekowi.  

Rynek materiałów budowlanych pochodzenia gipsowego to: płyty gipsowo-kartonowe, spoiwa gipso-
we (tynki, masy, kleje, gipsy), bloki, pustaki, wylewki podłogowe. W Polsce w 2009 roku szacunkowe zu-
Ŝycie gipsu w budownictwie wyniosło około 4,0 mln ton, w tym: gips naturalny – 1,56 mln ton, a gips syn-
tetyczny – 2,5 mln ton (dane wg PSG). 

W 2005 roku zuŜyto na świecie prawie 7 miliardów m2 płyt gipsowo-kartonowych. Ponad połowa z tej 
ilości sprzedana została w Ameryce Północnej, co daje w USA zuŜycie ponad 10 m2 na głowę. W Europie 
i Japonii zuŜycie to jest niŜsze i kształtuje się na poziomie 3 m2 per capita. W Polsce natomiast na po-
ziomie trochę ponad 2 m2 na głowę. 

4.1.2. Pytania sprawdzające 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 

i ich wykonania. 
1) W jakim rejonie świata najwcześniej stosowano gips w budownictwie? 
2) Gdzie w Polsce wydobywany jest gips? 
3) Jak powstaje reagips? 
4) Jakie są podstawowe zastosowania gipsu w gospodarce? 
5) Dlaczego gips uznawany jest jako materiał do zastosowań wewnątrz budynku? 
6) Jaka jest higroskopijność gipsu? 
7) Jakie jest zastosowanie gipsu w budownictwie (wymień 5 zastosowań)? 

4.1.3. Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1 
Rozpoznaj przygotowane próbki rodzajów gipsu i dopasuj do nich podane nazwy. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
Nauczyciel przedstawi Ci 4 próbki gipsu. Twoim zadaniem jest dopasowanie przygotowanych na 

kartkach nazw do kaŜdej z próbek i przedstawienie ich nauczycielowi.  
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
− kartki z nazwami rodzajów gipsu (gips dwuwodny, alabaster, gips półwodny, anhydryt rozpuszczalny 

CaSO4 III).  
− próbki gipsu. 

Ćwiczenie 2 
Przedstaw, na podstawie podanych słów-haseł, kolejne etapy produkcji gipsu. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z właściwościami gipsu (materiał nauczania rozdz. 4), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) ułoŜyć otrzymane od nauczyciela elementy, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− blok techniczny formatu A4, 
− przybory kreślarskie, 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 3 
Zaznacz na przedstawionym schematycznym rysunku domu jednorodzinnego z przekrojem we-

wnętrznym te jego elementy, które mogą być wykonane z zastosowaniem gipsopochodnych materiałów 
budowlanych. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Nauczyciel przedstawi Ci schematyczny rysunek domu jednorodzinnego. Twoim zadaniem jest 
zaznaczenie znakiem X tych elementów budynku, które mogą być wykonywane z materiałów 
budowlanych wyprodukowanych z zastosowaniem gipsu. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
− schematyczny rysunek domu z przekrojem wewnętrznym. 

Ćwiczenie 4 
Z dostarczonej w pojemniku wody oraz mieszanki gipsowej przygotuj zaprawę gipsową. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
Nauczyciel przekaŜe ci pojemnik z wodą oraz próbkę suchej mieszanki gipsowej. Przy pomocy 

szpachli wymieszaj oba składniki aŜ do uzyskania jednolitej masy o konsystencji gęstej śmietany.  
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
− woda i gotowa mieszanka gipsowa, 
− kuweta i szpachla metalowa mała. 

4.1.4. Sprawdzian postępów   

Czy potrafisz:    Tak  Nie 
1) Wskazać miejsca wydobycia gipsu w Polsce? � �                 
2) RozróŜnić podstawowe cechy fizykochemiczne gipsu? � � 
3) Wymienić pięć zastosowań gipsu w budownictwie? � �  
4) Wyjaśnić co to jest gips syntetyczny? � �  
5) Podać sposób produkcji gipsu z kamienia gipsowego? � �  
6) Podać chemiczny wzór gipsu?  � �  
7) Przygotować zaprawę gipsową?  � �  

4.2. Rodzaje płyt stosowanych w systemach suchej zabudowy. Płyty gipsowo-kartonowe. 
Płyty gipsowo-celulozowe 

Historia płyty gipsowo-kartonowej 
Historia powstania współczesnej płyty gipsowo-kartonowej sięga końca XIX wieku i jest nierozerwal-

nie związana z amerykańskim przedsiębiorcą i wynalazcą noszącym nazwisko Augustine Sackett (czyt. 
augustyn saket), który powszechnie uwaŜany jest za „ojca" współczesnej płyty gipsowo-kartonowej. Na-
leŜy jednak pamiętać o jego wspólniku, którym był Fred L. Kane (czyt. fred el kein). W 1890 roku Sackett 
i Kane ulepszyli dotychczasowy produkt, który do roku 1884 wytwarzany był ze smoły węglowej obłoŜo-
nej słomianym papierem. Pierwotnie płyta Sacketta była uŜywana do montaŜu opakowań transportowych 
dla duŜych paczek – dziś moŜemy mówić o swego rodzaju kontenerach. Jednak Sackett chciał dalej roz-
wijać swój pomysł, tak aby jego płyta mogła być uŜywana na ścianach i sufitach. Anegdota mówi, iŜ Kane 
zasugerował zamianę słomianego papieru na szary papier i uŜycie gipsu zamiast smoły. To był początek 
obecnie stosowanych płyt gipsowo-kartonowych. Sackett w 1894 roku opatentował swój wynalazek i roz-
począł produkcję.  

Od momentu udoskonalenia płyty gipsowo-kartonowej oraz samego procesu produkcyjnego przez 
Sacketta, przemysł gipsowy oparty był na istnieniu ponad 40 producentów. Wielu z nich produkowało 
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i sprzedawało równieŜ wapno, uŜywane jako tradycyjny składnik płyty gipsowo-kartonowej. JuŜ w 1880 
roku odkryto, iŜ poprzez dodawanie odpowiednich środków chemicznych (opóźniaczy) moŜna regulować 
właściwości chemiczne gipsu. W 1901 roku 17 z 40 firm produkujących płytę gipsowo-kartonową połą-
czyło się w jedną firmę pod nazwą USG. W następnym roku do grupy dołączyło 20 następnych firm. 
W 1909 roku USG odkupiło od Sacketta firmę pod nazwą „SACKETT PLASTER BOARD”. Płyta gipsowo-
kartonowa zawitała na europejskich placach budowy na początku XX wieku. Pierwszą fabrykę w Europie 
wybudowano w 1917 roku w Anglii.  

Jednym z najwaŜniejszych wydarzeń w historii gipsu było przygotowanie formuły składu ulepszonej płyty 
gipsowo-kartonowej, w której zastosowano rdzeń ze zmielonego papieru gazetowego. Nowością było w tym 
rozwiązaniu zastosowanie w rdzeniu napowietrzonego krochmalu – dzięki temu płyta była lŜejsza i wytrzy-
malsza. To było przełomowe odkrycie, które doprowadziło do uruchomienia w latach 20. XX wieku produkcji 
nowoczesnych płyt gipsowo-kartonowych pod szyldem Korporacji Delaware (czytaj: delałer). 

W Polsce pierwsze płyty gipsowo-kartonowe wyprodukowano pod koniec lat 50. Nazywano je wów-
czas suchym tynkiem. Materiał ten stanowił w owych czasach surogat wewnętrznych tynków cementowo- 
-wapiennych. Nie wytwarzano wówczas Ŝadnych akcesoriów i materiałów pomocniczych do montowania 
płyt. Jakość produktu była niska, dlatego zrodziła się wtedy negatywna opinia o płytach. Zmiany nadeszły 
w latach 90. Wtedy, w ciągu 10 lat, zuŜycie płyt gipsowo-kartonowych na jednego mieszkańca wzrosło 
w Polsce z 0,18 m2 w 1993 roku do prawie 2 m2 w 2002 roku.  

Produkcja płyt g-k  
Płyty gipsowo-kartonowe powstają na skutek połączenia rdzenia gipsowego z okładzinami z kartonu. 

W płytach g-k gips skutecznie przejmuje napręŜenia ściskające, natomiast jego wytrzymałość na rozcią-
ganie jest wielokrotnie mniejsza. Rolą kartonu jest przejmowanie napręŜeń rozciągających. Powstały 
w ten sposób ustrój pracuje podobnie do Ŝelbetu, w którym beton (gips) przejmuje ściskanie, a pręty 
zbrojenia (karton) rozciąganie. 

 

 

Rys. 1. Przekrój poprzeczny płyty g-k 
 

Gips jest tworzywem o porowatej strukturze i wysokim podciąganiu kapilarnym wody. Od bardzo dawna 
znana jest i ceniona zdolność gipsu do regulacji wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu. Zdol-
ność ta wynika ze wspomnianej wcześniej chłonności wody oraz z unikalnej wśród materiałów budowlanych 
zdolności szybkiego wysychania poprzez jej odparowanie. To zjawisko zachodzi w gipsie wtedy, kiedy wil-
gotność względna powietrza obniŜa się. To dzięki tej właściwości gipsu w pomieszczenia, w których go za-
stosowano panuje dobrym mikroklimat o ustabilizowanej wilgotności względnej powietrza. 

Inną cechą gipsu (czyli wykrystalizowanego siarczanu wapnia z udziałem dwóch cząsteczek wody) jest 
zdolność utrzymywania w czasie poŜaru temperatury powierzchni ściany czy sufitu w okolicy 1200°C aŜ do 
momentu odparowania całej, krystalicznie związanej wody. Cecha ta jest wykorzystywana przy budowie za-
bezpieczeń ogniowych z wykorzystaniem płyt g-k. 

Karton stanowi warstwę okładzinową na powierzchni płyty g-k Zadaniem jego jest przejmowanie naprę-
Ŝeń rozciągających powstałych przy zginaniu płyty. Karton jest produkowany w formie wstęgi wyciąganej 
z pulpy celulozowej. Ze względu na metodę produkcji ilość włókienek celulozy równoległych do długości 
wstęgi jest zdecydowanie większa aniŜeli w innych kierunkach. Karton pokrywa obydwie strony płyty oraz 
dwie krawędzie podłuŜne, natomiast krawędzie poprzeczne nie są obłoŜone kartonem. 
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Rys. 2.  Schemat produkcji płyt gipsowo-kartonowych 

 
1. Gips dostarczany do fabryki ma wilgotność ok. 10%.  
2. W procesie praŜenia (kalcynacji, tj. odciągania wody) powstaje półwodny siarczan wapnia.  
3. W mikserze następuje połączenie półwodnego siarczanu wapnia, wody oraz dodatków uszlachetniających (mo-

dyfikujących).  
4. Na taśmie pomiędzy dwiema wstęgami kartonu formowany jest rdzeń gipsowy, który w połączeniu z kartonem 

tworzy płytę g-k  
5. Specjalne urządzenia tną wstęgę na Ŝądany wymiar.  
6. Płyty są suszone w suszarni i pakowane na palety. 

W czasie produkcji płyt gipsowo-kartonowych stosuje się szereg dodatków do gipsu, które decydują 
o cechach gotowych płyt. Dla zwiększenia odporności płyt na działanie ognia dodawane jest cięte włókno 
szklane. Aby umoŜliwić stosowanie płyt w pomieszczeniach o okresowo podwyŜszonej wilgotności, do 
rdzenia gipsowego dodaje się środki hydrofobowe zmniejszające nasiąkliwość. Przy równoczesnym do-
dawaniu substancji hydrofobowych i włókna szklanego uzyskuje się płyty o podwyŜszonej odporności na 
działanie ognia i o zmniejszonej chłonności wilgoci.  

Płyty gipsowo-kartonowe (płyty g-k) 
Polska Norma PN-EN 520:2006 (poprzednio obowiązywała norma PN-B-79405:1997) obejmuje swo-

im zakresem między innymi płyty o następujących wymiarach:  
− grubość 6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm;  
− szerokość: 600; 625; 900; 1200 i 1250 mm.  
Typowa długość: od 2000 do 4000 mm, lecz dopuszczalne są i inne długości. 
WyróŜniane są następujące typy płyt gipsowo-kartonowych: 

Typ A – płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza nie 
większej niŜ 70%; 

Typ H2 – płyta impregnowana o podwyŜszonej odporności na działanie wilgoci, do stosowania 
w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 70%. Stosowana równieŜ w pomieszczeniach 
o wilgotności powietrza do 85%, jednak okres takiej wilgotności nie powinien przekraczać 10 godzin na 
dobę. Płyta H2 ma ograniczoną nasiąkliwość (do 10%), uzyskaną poprzez dodanie do rdzenia gipsowego 
środków hydrofobowych. Karton od strony licowej zwykle ma kolor zielony. 

Typ F – płyta ognioochronna, przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod względem 
odporności ogniowej. Posiada dodatek włókien szklanych poprawiających spójność rdzenia gipsowego 
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przy działaniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej powietrza nie większej niŜ 70%. 

Typ DF – płyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegród klasyfikowanych pod wzglę-
dem odporności ogniowej. Posiada dodatek włókien szklanych poprawiających spójność rdzenia gipso-
wego przy działaniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności 
względnej nie większej niŜ 70%. Płyta typu DF dodatkowo charakteryzuje się kontrolowaną gęstością 
rdzenia gipsowego – minimum 800 kg/m3 (minimum 10 kg/m2) dla płyt o grubości 12,5 mm. Karton od 
strony licowej moŜe mieć kolor róŜowy. 

Typ FH2 – płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt odpowiednio typu F i typu H2. 
Typ DFH2 – płyta ognioochronna i impregnowana, łączy w sobie cechy płyt typu DF (GKF) i typu H2 

(GKBI). 
Norma przewiduje jeszcze inne typy płyt gipsowo-kartonowych. 
Jedną z odmian płyt g-k są płyty gipsowo-włóknowe. Do ich produkcji stosuje się rozdrobnioną celu-

lozę, wypełniacze oraz spoiwo, którym jest gips. Znajdują zastosowanie głównie w budownictwie szkiele-
towym, ale nie tylko. 

Płyty gipsowo-włóknowe produkowane są z gipsu syntetycznego lub naturalnego oraz rozdrobnione-
go papieru makulaturowego w stosunku 80% do 20%. Składniki mieszane są ze sobą, a następnie nasą-
czane wodą i prasowane pod wysokim ciśnieniem. Taką płytę budowlaną uŜywa się do suchej zabudowy 
wnętrz. Cechuje ją jednorodna struktura materiału, w którym włókna celulozowe pełnią funkcję zbrojenia. 
RóŜni to ją od płyty gipsowo-kartonowej, w której element nośny płyty stanowi zewnętrzna warstwa – kar-
ton. Jednorodna struktura płyty gipsowo-włóknowej ułatwia obróbkę materiału oraz montaŜ wykonywa-
nych z niej konstrukcji. UŜycie wkrętów, gwoździ czy pneumatycznie wbijanych klamer nie stanowi za-
groŜenia dla krawędzi płyt. Płytę cechuje duŜą wytrzymałość mechaniczna. 

Odmiany krawędzi płyt g-k 
PodłuŜne krawędzie płyt obłoŜone kartonem mogą być róŜnie kształtowane, w zaleŜności od przezna-
czenia, sposobu spoinowania i preferencji.  
 
 

 
 

Rys. 3. Typy krawędzi: (A) PRO, (B) NS, (C) KS, (D) KPOS, (E) KP 
 

 

E 

C 

A 

D 

B 
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Polska Norma PN-EN 520:2006 przewiduje następujące rodzaje krawędzi: 
KS – płyty o krawędzi spłaszczonej przystosowane są do ukrycia styków pomiędzy płytami, wymagają sto-
sowania systemowych mas szpachlowych oraz taśmy zbrojącej spoinę. 
NS – płyty o krawędzi spłaszczonej, odmiana krawędzi KS o mniejszym kącie spłaszczenia. 
PRO – odmiana krawędzi KS o niskim i równoległym profilu spłaszczenia. 
KPOS – płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane są do szpachlowania styków pomię-
dzy płytami, mogą być spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z taśmą zbrojącą spoinę 
lub jedynie w przypadku krawędzi podłuŜnych specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi prze-
znaczonymi do stosowania bez taśmy. 
KP – płyty o krawędzi prostej przeznaczone są do układania na styk bez szpachlowania ich połączeń.  
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawędzi.  

Krawędzie cięte 
Krawędzie cięte w płytach gipsowo-kartonowych uzyskane są w skutek przycinania fabrycznych płyt 

g-k W miejscu cięcia ukazuje się odsłonięty rdzeń gipsowy. Przed montaŜem takich docinanych fragmen-
tów płyt g-k konieczne jest docięte krawędzie sfazować pod kątem około 45 stopni. 

Transport i składowanie płyt g-k  
Wysoką jakość wykończeniową wnętrz w technologii suchej zabudowy moŜna zapewnić, stosując 

odpowiednie zasady postępowania z płytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie sa-
mego montaŜu.  
1. Płyty g-k przenosimy krawędzią ciętą w pionie lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych 

wózkach widłowych, paletach lub innych wózkach transportowych.  
2. Płyty g-k powinny być składowane na płaskim podłoŜu, najlepiej palecie lub na podkładkach drewnia-

nych rozmieszczonych maksimum co 35 cm.  
3. Uwaga, nacisk 60 standardowych płyt g-k (paleta) na podłoŜe to około 600 kg/m2. 
4. Płyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe naleŜy chronić przed zawilgoceniem. Nie 

wolno stosować płyt g-k zamoczonych lub zawilgoconych. 

 
Rys. 4. Sposób składowania płyt g-k 

4.2.2. Pytania sprawdzające 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 
i ich wykonania. 
1) Kto i kiedy wymyślił płytę gipsowo-kartonową? 
2) Jak zbudowana jest płyta g-k? 
3) Jakie są główne operacje przy produkcji płyt g-k? 
4) Jakie są podstawowe typy płyt g-k? 
5) Jakie podstawowe właściwości płyt g-k warunkują ich zastosowanie w budownictwie? 
6) Jakie podstawowe rodzaje krawędzi występują w płytach g-k? 
7) Jakich podstawowych zasad naleŜy przestrzegać przy składowaniu płyt g-k na placu budowy? 

4.2.3. Ćwiczenia 
Ćwiczenie 1 

Opisz na przedstawionym przez nauczyciela rysunku proces produkcji płyt g-k. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
Nauczyciel przedstawi Ci schematyczny rysunek procesu produkcji płyt g-k Twoim zadaniem jest 

opisanie na rysunku kolejnych etapów produkcji i przedstawienie ich nauczycielowi.  
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– przybory kreślarskie, 
– schematyczny rysunek procesu produkcji. 

Ćwiczenie 2 
Na przedstawionym przez nauczyciela rysunku nazwij rodzaje krawędzi płyt g-k, dopisując przy kaŜ-

dej krawędzi jej prawidłową nazwę. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z opisami rodzajów krawędzi płyt g-k (materiał nauczania rozdz. 4.2.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) uzupełnić przekazany przez nauczyciela rysunek, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– blok techniczny formatu A4, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
W przedstawionej przez nauczyciela tabeli opisującej zalety typów płyt g-k dopasuj do kaŜdego opisu 

nazwę typu płyty oraz moŜliwe jej zastosowanie w pracach wykończeniowych. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Nauczyciel przedstawi Ci tabelę z opisami siedmiu typów płyt g-k Twoim zadaniem jest podanie 
nazwy typu oraz przyporządkowanie do kaŜdego z nich opisów zastosowań. 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– rysunek tabeli,  
– opisy zastosowań poszczególnych typów płyt g-k. 

4.2.4. Sprawdzian postępów 
Czy potrafisz:    Tak  Nie 
1) Zaprezentować krótką historię powstania płyty g-k? � � 
2) RozróŜnić typy płyt g-k? � � 
3) Wskazać róŜnice pomiędzy płytą typu a i typu f?  � � 
4) Podać wyróŜniający składnik płyty g-k typu h? � � 
5) Podać zasady wykonania krawędzi ciętej płyty g-k?  � � 
6) Określić zastosowanie płyt g-k o róŜnych kształtach krawędzi? � � 
7) Wymienić podstawowe zasady składowania płyt g-k? � � 

4.3. Profile stalowe i elementy montaŜowe do wykonywania suchej zabudowy 

4.3.1. Materiał nauczania 
Do wykonania ściany, sufitu, czy innej przegrody konieczne jest wybudowanie odpowiedniej kon-

strukcji (inaczej: rusztu). Do jej wykonania naleŜy uŜyć specjalnych, systemowych profili stalowych, pro-
dukowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (np. ocynkowanej), profilowanej na zimno. 
Producenci będący dostawcami kompletnych systemów suchej zabudowy wnętrz, oferują róŜne rodzaje 
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profili. Profile systemowe produkowane są w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 14195 lub 
w obowiązujących aprobatach technicznych. 

Metalowe elementy systemu suchej zabudowy takie, jak: profile stalowe, wkręty muszą być składo-
wane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.  

 

 
Rys. 5. Rodzaje profili stalowych ich przekroje, od góry: UW, CW, CD, UD, UA 

Tabela 1.  Profile stalowe ścienne (h – wysokość profilu – szerokość środka ceownika, b – szerokość półek 
ceownika – w profilach „CW” szerokości półek nie są jednakowe, s – grubość blachy) 

 

Tabela 2. Profil stalowe ościeŜnicowy (h – wysokość profilu – szerokość środka ceownika, b – szerokość 
półek ceownika, s – grubość blachy) 

 

Wygląd, przekrój, nazwa i oznaczenie profilu 

Wygląd, przekrój, nazwa i oznaczenie profilu 
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Tabela 3. Profile stalowe sufitowe (h – wysokość profilu – szerokość środka ceownika, b – szerokość półek 
ceownika, s – grubość blachy) 

 

Profile systemowe dzielone są na trzy grupy: 
• profile ścienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich szkieletowych ścian działowych, 

okładzin ściennych i przedścianek,  
• profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin ściennych, sufito-

wych i zabudowy poddaszy. W obu powyŜszych typach grubość nominalna blachy stalowej profili 
ściennych i sufitowych wynosi 0,6 mm lub 0,55 mm, z tolerancją określoną przez dostawcę systemu, 

• profile ościeŜnicowe przeznaczone do osadzania drzwi w ścianach działowych oraz do wykonywania 
wzmocnień rusztu ścian w nietypowych rozwiązaniach. Zazwyczaj wykonane z blachy stalowej 
o grubości co najmniej 1,8 mm.  
Przy zakupie profili naleŜy zwrócić uwagę na grubość blachy i dostawcę systemów suchej zabudowy. 

Zastosowanie niesystemowych profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na 
całe rozwiązanie (np. ścianę lub sufit) oraz utratę zdefiniowanych parametrów technicznych (takich, jak: 
odporność ogniowa, izolacyjność akustyczna i wytrzymałość mechaniczna). 

Stosowanie profili o grubości nominalnej 0,5 mm wymaga opracowania odrębnego projektu technicz-
nego, uwzględniającego mniejszą sztywność profili.  

Akcesoria 
Akcesoria uŜywane w systemach suchej zabudowy powinny pochodzić od jednego z czterech dostawców: 
Knauf, Lafarge, Norgips, Rigips. Do akcesoriów zaliczamy: wieszaki obrotowe, wieszaki noniuszowe, łączni-
ki krzyŜowe, łączniki wzdłuŜne, elementy ES itp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6. Akcesoria, od lewej: (1) wieszak noniuszowy, 
(2) wieszak noniuszowy 

(3) wieszak obrotowy, (5) łącznik krzyŜowy, 
(6) łącznik wzdłuŜny, (7) uchwyt ES 

 

Wygląd, przekrój, nazwa i oznaczenie profilu 
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Wkręty 
Zaliczamy do nich: blachowkręty, blachowkręty samonawiercające, wkręty do drewna. Wkręty uŜy-

wane w systemach suchej zabudowy powinny pochodzić od jednego z czterech dostawców: Knauf, La-
farge, Norgips, Rigips. 

 

 

 
Rys. 7. Wkręty stosowane w suchej zabudowie wnętrz, od lewej: blachowkręt 3,5 mm, 

wkręt do blachy 3,5 mm, blachowkręt 4,2 mm, wkręt do drewna 3,5 mm, 
wkręt do blachy 3,5 mm, wkręt do drewna 4,2 mm 

Potrzebne narzędzia do prac w technologii suchej zabudowy 
Narzędzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:  

a) do cięcia płyty g-k uŜywane są:  
• nóŜ z wymiennym ostrzem,  
• piła otwornica,  
• piła płatnica; 

b) do mieszania ręcznego systemowego gipsu szpachlowego uŜywamy kielnię i wiadro plastikowe, zaś 
do mechanicznego – wolnoobrotową mieszarkę z mieszadłem;  

c) do prawidłowego ustawienia mocowanych płyt g-k powszechnie stosowane są: łata, poziomica lase-
rowa lub tradycyjna, młotek gumowy; 

d) do przykręcania płyt g-k najlepsza jest wkrętarka z regulacją głębokości wkręcania; 
e) narzędzia do spoinowania płyt g-k to szpachelka, packa metalowa, papier ścierny lub siatka ścierna; 
f) dodatkowo mogą być uŜyteczne:  

• strug kątowy (fazowanie krawędzi płyt g-k), 
• sznurek malarski (do trasowania). 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 8. Narzędzia i materiały stosowane 
              w montaŜu suchej zabudowy 

 
 

4.3.2. Pytania sprawdzające 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 
i ich wykonania. 
1) Jakie są rodzaje i ich oznaczenia profili stalowych wchodzących w skład systemów suchej zabudowy? 
2) Jakie są podstawowe parametry profili ściennych? 
3) Jakie są podstawowe parametry profili sufitowych? 
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4) Jakie są podstawowe parametry profilu ościeŜnicowego? 
5) Na jakie parametry systemowego profilu stalowego naleŜy zwrócić uwagę? 
6) Jakie akcesoria stosowane są w systemach suchej zabudowy? 
7) Jakie rodzaje wkrętów stosowane są w systemach suchej zabudowy? 
8) Jakie podstawowe narzędzia stosowane są w suchej zabudowie wnętrz? 

4.3.3. Ćwiczenia 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj rodzaje profili stalowych stosowanych w suchej zabudowie. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Nauczyciel przedstawi Ci próbki profili stalowych. Twoim zadaniem jest podanie nazwy profilu oraz 
jego oznaczenia.  

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– próbki profili stalowych, 
– przybory kreślarskie. 

Ćwiczenie 2 
Wypełnij przedstawioną przez nauczyciela tabelę o brakujące dane. Tabela prezentuje 11 rodzajów 

profili, a na brakujących opisach naleŜy dopisać wybrane parametry albo brakujące oznaczenia.  
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z opisami rodzajów profili stalowych (materiał nauczania rozdz. 4.3.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) uzupełnić przekazaną przez nauczyciela tabelę, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– blok techniczny formatu A4, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Nazwij przedstawione przez nauczyciela akcesoria stosowane w suchej zabudowie wnętrz i opisz 

miejsce ich wykorzystania (ściana, sufit, poddasze). 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Nauczyciel przedstawi Ci akcesoria. Twoim zadaniem jest podanie nazwy kaŜdego z akcesoriów 
i przyporządkowanie do niego jednego z trzech zastosowań. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– akcesoria stosowane w suchej zabudowie,  
– opisy zastosowań poszczególnych akcesoriów. 

Ćwiczenie 4 
Z przygotowanych narzędzi wybierz to, które pozwala na przycięcie profilu stalowego na Ŝądaną 

długość. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Nauczyciel wskaŜe Ci narzędzia stosowane w montaŜu systemów suchej zabudowy oraz fragment 
profilu UW. Twoim zadaniem jest odcięcie fragmentu profilu o długości 25 cm. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– narzędzia (noŜyce, miarka) i profil UW. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 

Czy potrafisz:    Tak  Nie 
1) Wymienić podstawowe rodzaje profili stalowych stosowanych  

w systemach suchej zabudowy wnętrz? � �  
2) RozróŜnić oznaczenia profili stalowych ze względu 

na zastosowanie? � � 
3) RozróŜnić rodzaje profili po ich przekrojach?  � � 
4) Wskazać istotne parametry profilu ze względu na bezpieczeństwo  

uŜytkowania elementów suchej zabudowy wnętrz? � � 
5) Wymienić akcesoria stosowane w suchej zabudowie wnętrz? � � 
6) Określić zastosowanie poszczególnych akcesoriów?  � � 
7) Podać nazwy wkrętów stosowanych w suchej zabudowie wnętrz? � � 
8) Określić zastosowanie poszczególnych wkrętów?  � � 
9) Wymienić podstawowe narzędzia? � � 
10) Określić zastosowanie poszczególnych narzędzi? � � 
11) Przyciąć profil stalowy do Ŝądanej długości?  � � 

4.4. Materiały do robót wykończeniowych w systemach suchej zabudowy. 
Materiały uszczelniające i izolacyjne stosowane w suchej zabudowie 

Masy szpachlowe  
Do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego połączeń pomiędzy płytami g-k oraz do wypełniania 

uszczelnień obwodowych na połączeniu ściany lub sufitu z konstrukcją budynku naleŜy stosować syste-
mowe masy szpachlowe.  

Systemowe masy szpachlowe oferowane są przez dostawców kompletnych systemów suchej zabu-
dowy. Masy te produkowane są w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 13963. 

WyróŜniamy 4 typy mas szpachlowych: 
– masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania z taśmą zbrojącą; 
– masa szpachlowa finiszowa; 
– masa szpachlowa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa); 
– masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez taśmy zbrojącej do krawędzi KPOS.  

Taśmy  
Według zaleceń dostawców systemów suchej zabudowy wnętrz, na połączeniach pionowych, dla płyt 

g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), mogą być zastosowane wszystkie typy taśm spo-
inowych. Taśma spoinowa samoprzylepna („siatka”) wklejana na krawędziach łączonych płyt g-k bezpo-
średnio na karton w płytach g-k o krawędziach typu NS i PRO oraz na ułoŜoną uprzednio konstrukcyjną 
masę szpachlową („na mokry gips”) dla krawędzi typu NS, PRO, KS i KPOS. W przypadku uŜycia taśmy 
„fizelinowej” lub papierowej naleŜy sprawdzić, czy zostały wklejone na połączeniach na „mokry gips". 

Połączenia pionowe (na obniŜonych krawędziach fabrycznych) między płytami g-k o krawędzi pół-
okrągłej spłaszczonej (KPOS) moŜna szpachlować bez uŜycia taśmy spoinowej w sytuacji zastosowania 
specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

Szpachlowanie połączeń poziomych między płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych”, wykonywane jest z za-
stosowaniem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowej wklejanych na „mokry gips”. 

Tynki gipsowe 
Głównymi składnikami tynków gipsowych są przede wszystkim wysokiej jakości gips, kruszywo kali-

browane (średnica do 1,2 mm) i wiele uszlachetniających dodatków, jak plastyfikatory i opóźniacze. Takie 
mieszanki są dostarczane do składów budowlanych lub na plac budowy albo jako gotowe, przygotowane 
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fabrycznie mieszanki tynkarskie, albo gotowe do zmieszania z wodą w workach o róŜnej wadze. Warto 
zaznaczyć, Ŝe tynki gipsowe produkuje się w dwóch wersjach technologicznych: 
• tynki maszynowe, które wykonuje się na budowach przy zastosowaniu specjalnych agregatów tyn-

karskich,  
• tynki ręczne, preferowane przy wykonawstwie prac remontowych z niewielkimi powierzchniami do 

otynkowania (np. do 50 m2). 
Tynk gipsowy jest określany mianem tynk „ciepły”. Na popularność technologii mokrych tynków gip-

sowych wpływa wydajność prac tynkarskich.  

Kleje gipsowe 
Nieodzownym elementem technologii suchej zabudowy z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych 

jest klej gipsowy. Klej gipsowy to gotowe suche spoiwo gipsowe o wyeksponowanych parametrach tech-
nicznych i uŜytkowych, predysponujących go do szybkiego, precyzyjnego i trwałego przyklejenia płyt. 
Główne zastosowanie kleju gipsowego to przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych wewnątrz pomieszczeń 
do typowych podłoŜy ściennych z cegły ceramicznej, silikatowej, betonu oraz betonu komórkowego. 

Klej gipsowy produkowany jest na bazie gipsu naturalnego i wypełniaczy mineralnych oraz specjal-
nych komponentów, które powodują, Ŝe powstaje zaprawa plastyczna, łatwa w obróbce, o wydłuŜonym 
czasie wiązania, która odznacza się dobrą przyczepnością zarówno do podłoŜa, jak i płyt gipsowo- 
-kartonowych. Klej gipsowy daje stabilność i długoletnią trwałość połączenia i jednocześnie nie niszczy 
włókien celulozowych w kartonie płyty g-k  

MontaŜ płyt gipsowo-kartonowych naleŜy prowadzić zaprawą z kleju gipsowego zgodnie z zalece-
niami producentów płyt gipsowo-kartonowych. ZuŜycie kleju gipsowego uzaleŜnione jest od staranności 
wykonania podłoŜa.  

Wylewki  
Systemowe, płynne jastrychy produkowane są na bazie suchej zaprawy z gipsu wysokiej jakości, 

z dodatkiem anhydrytu lub piasku kwarcowego (maks. ziarno 1,8 mm). Płynny jastrych jest gotową, fa-
brycznie przygotowaną, suchą zaprawą przemysłową, która na budowie rozrabiana jest jedynie czystą 
wodą. 

Wylewki jastrychowe stosowane są najczęściej jako pływający jastrych na warstwach izolacji aku-
stycznej lub termicznej, jako jastrych na warstwie rozdzielczej lub jako jastrych zespolony oraz w przy-
padku zastosowania ogrzewania podłogowego.  

Płynne jastrychy mieszane są mechanicznie i pompowane na uprzednio przygotowane podłoŜa. 
Rozpływają się same, poziomują i zagęszczają, nie wymagają uŜycia siatki zbrojącej. Powstają bez wy-
siłku fizycznego, ściągania, zacierania i gładzenia. Wylewki z jastrychu gipsowego są bezspoinowe, 
gładkie. Dobrze pokrywają duŜe powierzchnie o stałej, wysokiej wytrzymałości, są gotowe do dalszego 
odkładania wykładzinami naturalnymi i sztucznymi. 

Wszystkie materiały uzupełniające, potrzebne do wykonania wylewki, dostarczane są przez produ-
centów systemu, w skład którego, oprócz suchej zaprawy, wchodzą: taśma przyścienna, materiały izola-
cyjne wszystkich odmian, masy szpachlowe, środki gruntujące, podsypki, profile spoinowe.  

Producenci systemów wylewek samopoziomujących produkowanych na bazie gipsu dostarczają 
równieŜ pompy mieszające do jastrychu. Urządzenia podające transportują mieszankę nawet na odle-
głość 150 metrów i na wysokość 50 m z wydajnością do 170 km w na godzinę. 

Wełna mineralna 
Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Ogólne określenie tej klasy produktów bu-

dowlanych – wełna mineralna – oznacza zarówno wełnę skalną (kamienną), jak i szklaną. 
Zaletami produktów z wełny mineralnej są: bardzo dobra izolacyjność termiczna (niski współczynnik 

przewodzenia ciepła), niepalność i ognioochronność, znakomite właściwości pochłaniania dźwięków, sta-
łość wymiarów i kształtów, wytrzymałość mechaniczna połączona z naturalną spręŜystością, odporność 
biologiczna i chemiczna, stabilność, wodoodporność i paroprzepuszczalność. 
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Z wełny mineralnej produkuje się wyroby o kształtach, wykończeniu i parametrach uŜytkowych oraz 
właściwościach mechanicznych dobranych do konkretnego zastosowania i dostosowanych do potrzeb 
uŜytkownika. 

Ze względu na strukturę, wełna mineralna samodzielnie nie moŜe stanowić bariery dla niepoŜąda-
nych dźwięków ani samodzielnie chronić w przypadku poŜaru. W kaŜdym wypadku jest częścią tzw. 
ustroju, czyli mówiąc inaczej wypełnia przestrzeń wewnątrz konstrukcji wykonanej w technologii suchej 
zabudowy. Zdolność izolacyjna wełny mineralnej wynika z niskiej przewodności cieplnej powietrza uwię-
zionego pomiędzy jej włóknami. Materiał izolacyjny umieszczony w elemencie konstrukcyjnym budynku 
minimalizuje wymianę ciepła. Współczynnik przewodzenia ciepła lambda jest podstawowym parametrem 
kwalifikującym wyroby z wełny mineralnej do grupy materiałów termoizolacyjnych. Im mniejsza wartość 
tego współczynnika, tym lepszą moŜemy uzyskać izolacyjność cieplną. Współczynnik lambda dla wełny 
mineralnej osiąga wielkość nawet 0,031 W/mK (cegła pełna 0,77 W/mK). Izolacja cieplna ma wymiar nie 
tylko praktyczny, z punktu widzenia wygody pracy i Ŝycia człowieka, ale przede wszystkim czysto eko-
nomiczny. Właściwie wykonana izolacja zmniejsza koszty ponoszone na ogrzewanie i schładzanie po-
mieszczeń. Przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego wełna mineralna, jako 
izolacja, jest materiałem ekologicznym i ekonomicznym.  

Wełna mineralna, ze względu na swoje naturalne właściwości, zaliczana jest do klas odporności 
ogniowej A1 i A2. System klasyfikacji przyporządkowuje wyroby budowlane ze względu na ich reakcję na 
ogień do jednej z siedmiu podstawowych klas: A1, A2, B, C, D, E, F. Najlepsze (pod względem niepalno-
ści) wyroby znajdą się w klasie A1, w kolejnych będą klasyfikowane wyroby wykazujące coraz gorsze 
właściwości aŜ do wyrobów klasy F, dla których nie określa się Ŝadnych wymagań. Przeprowadzane wie-
lokrotnie badania, w standardowych metodach badawczych, potwierdzają najsurowsze wymogi kryteriów 
powierzchniowych ochrony poŜarowej, co umoŜliwia stosowanie wełny mineralnej w pomieszczeniach 
technicznych i korytarzach. Wełna nie jest nasycana Ŝadnymi związkami chemicznymi podwyŜszającymi 
jej niepalność. Ta cecha wełny jest naturalna, w przeciwieństwie do innych materiałów izolacyjnych, np. 
styropianu, sztucznie nasycanych środkami opóźniającymi zapłon, które podczas oddziaływania wysokiej 
temperatury uwalniają do atmosfery niezwykle toksyczne i bardzo trwałe związki chemiczne.  

 RóŜnorodny zakres zastosowania wyrobów z wełny mineralnej w ochronie akustycznej wynika z jej 
właściwości: duŜej chłonności akustycznej (współczynnik pochłaniania dźwięku), małej sztywności dyna-
micznej oraz duŜego tłumienia wewnętrznego energii akustycznej.  

W konstrukcjach dźwiękochłonnych takich, jak sufity podwieszane (płaskie i przestrzenne) płyty 
z wełny mineralnej (zarówno kamiennej, jak i szklanej) spełniają funkcję pochłaniacza dźwięków i są 
układane w wolnej przestrzeni pomiędzy stropem a elementami osłonowymi. W systemach suchej zabu-
dowy, stosowanych jako przegrody dźwiękoizolacyjne, wełna wypełnia przestrzeń między płytami osło-
nowymi, równieŜ w ustrojach dźwiękoizolacyjnych wykonywanych na ścianach masywnych z powodze-
niem stosuje się wełnę mineralną. Warstwy tłumiące z wełny mineralnej w podłogach pływających, sto-
sowanych na stropach, zwiększają izolacyjność stropu od dźwięków uderzeniowych i powietrznych. Wy-
roby z wełny mineralnej uŜywane są równieŜ do wyciszania hałasów od instalacji wodnej i centralnego 
ogrzewania – jako otuliny izolujące i tłumiące drgania przewodów, a takŜe w tłumikach instalacji wentyla-
cyjnych. W zabezpieczeniach przemysłowych wełną wypełnia się ścianki kabin dźwiękoszczelnych, ekra-
ny dźwiękochłonnoizolacyjne, obudowy oraz osłony maszyn. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe w przypadku układów 
dźwiękoizolacyjnych wełna mineralna stanowi element przegrody. Dlatego teŜ parametry akustyczne po-
dawane są dla konkretnych dźwiękoszczelnych układów konstrukcyjnych. 

Przegrody budowlane wewnątrz budynku (ściany działowe) mogą tylko oddzielać poszczególne po-
mieszczenia lub stanowić niezbędny element konstrukcji, przenoszący obciąŜenia od stropu i wyŜszych 
kondygnacji. W zaleŜności od wymaganej wytrzymałości, dźwiękochłonności i przeznaczenia sąsiadują-
cych pomieszczeń oraz rodzaju konstrukcji budynku mogą być wykonane z róŜnych materiałów. Izolację 
ogniową, akustyczną i termiczną najczęściej zapewnia wełna mineralna.  
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4.4.2. Pytania sprawdzające 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 
i ich wykonania. 
1) Jakie są rodzaje systemowych mas szpachlowych? 
2) Jakie tynki gipsowe mają zastosowanie w budownictwie? 
3) Co to jest klej gipsowy i jakie ma zastosowanie? 
4) Jakie jest zastosowanie wylewek? 
5) Po co stosowana jest w systemach suchej zabudowy wełna mineralna? 
6) Do jakiej klasy odporności ogniowej zaliczana jest wełna mineralna? 

4.4.3. Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1 
Dopasuj opisy mas szpachlowych do opisów zastosowań w montaŜu systemów suchej zabudowy.  

Sposób wykonania ćwiczenia 
Nauczyciel przedstawi Ci opisy rodzajów mas szpachlowych i oddzielnie opisy moŜliwych zasto-

sowań mas szpachlowych w pracach wykończeniowych. Twoim zadaniem jest dopasowanie i przedsta-
wienie nauczycielowi.  

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– przybory kreślarskie, 
– opisy mas szpachlowych i oddzielnie opisy zastosowań mas szpachlowych. 

Ćwiczenie 2 
Wypełnij przedstawioną przez nauczyciela tabelę o brakujące dane. Tabela prezentuje opis wylewek 

i klejów w taki sposób, abyś mógł przyporządkować opisy do moŜliwych zastosowań obu produktów.  
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z opisami rodzajów wylewek i klejów (materiał nauczania rozdz. 4.4.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) uzupełnić przekazaną przez nauczyciela tabelę, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– blok techniczny formatu A4, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Z dostarczonej rolki wełny mineralnej szklanej naleŜy odciąć takiej jej fragmenty, aby wypełnić prze-

strzeń pomiędzy dwoma profilami słupkowymi ściany działowej, pokrytej jednostronnie płytami g-k  
Sposób wykonania ćwiczenia 

Nauczyciel przedstawi Ci projekt wykonania izolacji w ścianie działowej. Twoim zadaniem jest 
docięcie wełny mineralnej w taki sposób, aby uzyskać szczelną izolację pomiędzy profilami. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– projekt wykonania izolacji, 
– narzędzie i materiały niezbędne do przeprowadzenia ćwiczenia. 
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4.4.4. Sprawdzian postępów 

Czy potrafisz:    Tak  Nie 
1) Wymienić podstawowe rodzaje mas szpachlowych? � � 
2) RozróŜnić tynki gipsowe? � � 
3) Podać zastosowanie klejów gipsowych?   � � 
4) Wymienić sposoby wykorzystania materiału izolacyjnego 

w systemach suchej zabudowy wnętrz? � � 
5) Podać zastosowanie wylewek? � � 
6) Podać wielość współczynnika lambda dla wełny mineralnej?  � � 
7) Dopasować wełnę mineralną do rozstawu słupków w ścianie 

działowej?  � � 

5. Sprawdzian osiągnięć 

Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, z luką i wielokrotnego 

wyboru, prawda–fałsz. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20 – poziom podstawowy, zadania 1, 3, 4, 6, 19 – poziom ponadpodstawowy. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 

i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 

Zestaw zadań testowych 
1. Do produkcji prefabrykatów oraz wyrobu zapraw tynkarskich i gipsobetonów stosuje się gips: 

a) dwuwodny syntetyczny, 
b) GB-D, drobnoziarnisty, 
c) GB-G, gruboziarnisty, 
d) naturalny. 

2. Wymień podstawowe elementy budowlane, które są wykonywane z materiałów gipsowych: 
a) ……………………………………………………. 
b) ……………………………………………………. 
c) …………………………………………………...... 
d) …………………………………………………….. 

3. Czy wyroby gipsowe są zaliczane do ekologicznych? 
a) tak, 
b) nie. 

4. Jaka, Twoim zdaniem, właściwość gipsu decyduje o jego ograniczonym zastosowaniu? 
a) duŜa kruchość 
b) słaba odporność na wilgoć, 
c) szybkie twardnienie mieszanek gipsowych, 
d) odporność chemiczna. 

5. Narysuj przekrój poprzeczny płyty gipsowo-kartonowej i nazwij jej elementy. 
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6. Karton w płycie g-k pełni rolę: 
a) ochrony przeciwwilgociowej, 
b) zwiększa gładkość płyty, 
c) zwiększa wytrzymałość na rozciąganie, 
d) umoŜliwia dalsze prace wykończeniowe. 

7. Nazwij poszczególne typy płyt gipsowo-kartonowych (płyty g-k): 
a) Typ A – …………………………………………….………………………..., 
b) Typ H2 – ………………………………………………………………….……, 
c) Typ F – ……………………………………………..…………………………., 
d) Typ FH2 – …………………………………………………………………… . 

8. Określ poszczególne odmiany płyt g-k ze względu na rodzaje krawędzi: 
a) PRO – …………………………………………………………………………..., 
b) KS – ………………………………………………………………………….…., 
c) KPOS – ………………………………………………………………………….., 
d) KP – ………………………………………………………………………….…. . 

9. Płyty gipsowo-kartonowe transportujemy: 
a) przenosząc poziomo, składujemy ustawione pionowo lub ułoŜone poziomo, 
b) przenosząc pionowo, transportujemy specjalnym wózkiem, składujemy poziomo, 
c) tak, aby nie uszkodzić, 
d) przenosimy na specjalnych nosidłach i składujemy na podłoŜu. 

10. Z czego wykonuje się konstrukcje do wykonywania przegród budowlanych z płyt g-k? 
a) murowana z cegły lub innych materiałów drobnowymiarowych, 
b) wylewana z betonu, 
c) z profili stalowych, 
d) z drewna. 

11. Wymień podstawowe rodzaje profili stalowych stosowanych w systemach suchej zabudowy:  
a) …………………………………………………………………………………….., 
b) …………………………………………………………………………………….., 
c) …………………………………………………………………………………….., 
d) …………………………………………………………………………………….., 
e) ……………………………………………………………………………………... 

12. Określ podstawowe wymiary profili stalowych: 
a) h – ……………………………………….., 
b) b – ………………………………………..., 
c) s – ……………………………………… . 

13. Nazwij poszczególne profile z rysunku i podaj ich symbol literowy: 
 
 
 
 

 

a)  ………………………………………………………………………………….., 
 

 

 

 

b) ……………………………………………………………………………………. 
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14. Nazwij poszczególne profile z rysunku i podaj ich symbol literowy: 
 

 

a) ……………………………………………………………………………………, 

 

 

 

b) …………………………………………………………………………………….., 

15. Narysuj przekrój profilu ościeŜnicowego i podaj jego symbol. 
16. Nazwij akcesoria stosowane do montaŜu w suchej zabudowie: 

a) 1), 2)…………………………………………………………………………., 
b) 3), 4)………………………………………………………………………… . 

17. Nazwij akcesoria stosowane do montaŜu w suchej zabudowie. 
 

 
a)  
b)  
c)  
d)  

a) 1 – ……………………………………..………….., 
b) 2 – ……………………………………..………….., 
c) 3 – ……………………………………..………….., 

18. Wymień podstawowe typy mas szpachlowych: 
a) ……………………………………………………………., 
b) …………………………………………………….………., 
c) ……………………………………………….……………., 
d) …………………………………………………………….., 
e) …………………………………………………………… . 

19. W systemach suchej zabudowy najwaŜniejsze parametry wełny mineralnej to: 
a) duŜa odporność na wilgoć, dobra izolacyjność akustyczna, 
b) dobra izolacyjność akustyczna, dobra izolacyjność cieplna, ognioodporność, 
c) słaba izolacja akustyczna, dobra wytrzymałość mechaniczna, stałość wymiarów i kształtów. 
 
 

1 2
3 
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20. Wymień podstawowe narzędzia potrzebne do wykonywania montaŜu suchej zabudowy: 
a) ………………………………………………………………, 
b) ………………………………………………………………, 
c) ………………………………………………………………., 
d) ………………………………………………………………., 
e) ……………………………………………………………… . 

Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz 

Zakreśl poprawną odpowiedź, wpisz brakujące części zdania lub wpisz odpowiedź. 

Numer 
pytania 

Odpowiedzi Punktacja 

1 a b c d  

2   

3 a b  

4 a b c d  

5   

6 a b c d  

7 a 
b 
c 
d 

 

8 a 
b 
c 
d 

 

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d e  

12 a b c  

13 a 
 

b  

14 a b  

15   
16 a b  
17 a b c  
18 a 

 
b 
 

c 
 

d e 
 

 

19 a b c  

20 a b c d e  

Razem  
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ków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu informacji zamieszczonych 
w rejestrze wypadków przy pracy. Dz.U. Nr 115, poz. 744. 

15. Szymański E., Wrześniowski Z.: Materiały budowlane. WSiP, Warszawa 1997. 
16. Szymański E.: Materiałoznawstwo budowlane. WSiP, Warszawa 1999. 
17. Wasilewski Z.: BHP na placu budowy. Arkady, Warszawa 1989. 
18. Wojewoda K.: Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych. Zeszyt 3. 

Podręcznik dla ucznia. REA, Warszawa 1999. 
19. Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe, WSiP, Warszawa 1998.  
20. Zastosowanie płyt kartonowo-gipsowych w budownictwie, materiał instruktaŜowy dla szkół budowla-

nych, Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2004. 
Wykaz literatury naleŜy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 

1.3. Montowanie systemów ścian działowych – poradnik dla nauczyciela 

1.  Wprowadzenie 
Przekazujemy Państwu poradnik dla nauczyciela „Montowanie systemów ścian działowych”, który 

będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie/specjalizacji  mu-
rarz 712[06]. 

W poradniku zamieszczono: 
− wymagania wstępne, 
− wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje podczas zajęć, 
− przykładowe scenariusze zajęć, 
− propozycje ćwiczeń, które mają na celu ukształtowanie u uczniów umiejętności praktycznych, 
− wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki. 

Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone róŜnymi metodami, ze szczególnym 
uwzględnieniem: 
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− pokazu z objaśnieniem, 
− tekstu przewodniego, 
− metody projektów, 
− ćwiczeń praktycznych. 

Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróŜnicowane, począwszy od samodzielnej pracy 
uczniów, do pracy zespołowej. 

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, nauczyciel moŜe posłuŜyć 
się zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadań testowych, zawierającym róŜnego rodzaju zadania. 

W tym rozdziale podano równieŜ: 
− plan testu w formie tabelarycznej, 
− punktacje zadań i uczenia się, 
− propozycje norm wymagań, 
− instrukcję dla nauczyciela, 
− instrukcję dla ucznia, 
− kartę odpowiedzi, 
− zestaw zadań testowych. 

2.  Wymagania wstępne 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Montowanie systemów ścian działowych” 

uczeń powinien umieć: 
− stosować terminologię budowlaną, 
− odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
− posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp, 
− transportować materiały budowlane, 
− korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
− rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy, 
− przygotowywać zaprawy gipsowe, 
− dobierać narzędzia i sprzęt do robót montaŜowych, 
− wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych, 
− montować rusztowania do robót budowlanych. 

3. Cele kształcenia 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: 

− przygotować stanowisko do montaŜu ścian działowych, 
− przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu ścian, 
− transportować materiały do montaŜu ścian działowych, 
− wytyczać połoŜenie ścian działowych, 
− przygotować i przycinać płyty gipsowo-kartonowe do montaŜu ścian działowych, 
− dobrać i montować profile do montaŜu ścian działowych, 
− montować płyty do profili, 
− układać izolację między profilami pionowymi, 
− montować profile ościeŜnicowe, 
− montować ściany do wyposaŜenia sanitarnego, 
− montować półki, ściany i obrazy do płyt, 
− wykonać prace wykończeniowe, jak: szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
− sporządzić zapotrzebowanie na materiały do wykonania montaŜu ścian, 
− ocenić jakość wykonanych robót, 
− stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony środowiska. 
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4. Przykładowe scenariusze zajęć 

Scenariusz zajęć  1 
Osoba prowadząca ………………………………………………. 
Modułowy program nauczania: Murarz 712[06] 
Moduł specjalizacji:  Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 712[06].S1. 
Jednostka modułowa: Montowanie systemów ścian działowych 712[06].S1.02. 
Temat: Zasady doboru systemów ścian działowych. 
Cel ogólny: Poznanie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych ścian działowych z płyt gipsowo- 
-kartonowych. 
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 
− określić  rodzaje konstrukcji ścian działowych  stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz, 
− wyjaśnić sposób dobierania odpowiedniego systemu ścian działowych z płyt  gipsowo-kartonowych, 
− określić konstrukcje poszczególnych rodzajów ścian działowych. 
Metody nauczania–uczenia się:  
− ćwiczenia praktyczne, 
− metoda przewodniego tekstu. 
Formy organizacyjne pracy uczniów: 
− indywidualna, 
− grupowa. 
Czas: 180 min. 
Środki dydaktyczne: 
– zestawy ćwiczeń opracowane przez nauczyciela dla kaŜdego zespołu uczniów, 
– instrukcja pracy metodą przewodniego tekstu, 
– arkusz z zadaniem, 
– pytania prowadzące, 
– blok rysunkowy formatu A4, 
– przybory kreślarskie. 
Przebieg zajęć: 
Faza wstępna 
Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie uczniów z pracą metodą 
przewodniego tekstu. 
Faza właściwa 
Zdobywanie informacji 
1. Jakie rodzaje ścian działowych stosuje się systemach suchej zabudowy? 
2. Jakie są rodzaje konstrukcji ścian z płyt gipsowo-kartonowych? 
3. Jakie są konstrukcje poszczególnych rodzajów ścian działowych? 
Planowanie 
1. Ustal, w jakim czasie naleŜy wykonać ćwiczenie. 
2. Ustal, gdzie moŜesz znaleźć informacje dotyczące technologii systemów ścian działowych. 
Ustalanie 
1. Nauczyciel ustala z uczniami kolejność czynności. 
2. Uczniowie otrzymują materiały niezbędne do wykonania zadania. 
3. Nauczyciel ustala kryteria oceny wykonanej pracy. 
Wykonanie 
1. Wypisz materiały stosowane do wykonania ścian działowych. 
2. Wypisz rodzaje ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych i wypisz kiedy się je stosuje. 
3. Wypisz elementy, z których wykonuje się konstrukcje ścian działowych. 
4. Narysuj przekroje konstrukcji poszczególnych rodzajów ścian działowych. 
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Sprawdzanie  
1. Czy poprawnie zostały określone rodzaje ścian działowych? 
2. Czy prawidłowo zostały określone konstrukcje poszczególnych rodzajów ścian działowych? 
Faza końcowa 

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły im najwięcej trudności. Na-
uczyciel podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje jakie nowe, waŜne umiejętności zostały wykształcone, 
jakie wystąpiły nieprawidłowości. 
Praca domowa 

Odszukać w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające róŜne zastosowania ścian 
działowych z płyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiały przynieść i przedstawić  na zajęciach. 
Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 
– anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, trudności podczas realizo-

wania zadania, a takŜe zdobytych umiejętności i materiałów dydaktycznych, 
– analiza aktywności uczniów podczas zajęć. 

Scenariusz zajęć 2 
Osoba prowadząca ………………………………………………. 
Modułowy program nauczania: Murarz 712[06] 
Moduł specjalizacji:  Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 712[06].S1. 
Jednostka modułowa: Montowanie systemów ścian działowych 712[06].S1.02. 
Temat: Montowanie ściany działowej z płyt gipsowo-kartonowych o konstrukcji dwuwarstwowej. 
Cel ogólny: kształtowanie umiejętności montaŜu ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 
− dobrać materiały i sprzęt do montaŜu ściany działowej, 
− zorganizować stanowisko do wykonywania montaŜu zgodnie z zasadami bhp, 
− wykonać montaŜ ściany działowej, 
− ocenić wykonaną przez siebie pracę. 
Metody nauczania–uczenia się:  
− ćwiczenia produkcyjne. 
Formy organizacyjne pracy uczniów: 
− grupowa. 
Czas: 220 min. 
Środki dydaktyczne: 
− model konstrukcji ścianki działowej, 
− dokumentacja techniczna, 
− płyty izolacyjne z wełny mineralnej, 
− taśmy izolacyjne, 
− podstawowy sprzęt mierniczy, 
− wkrętarka, 
− wiertarka, 
– instrukcje bhp, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla nauczyciela. 
Przebieg zajęć:  
Faza 1 Wstępna 
1. Czynności organizacyjno-przygotowawcze. 
2. InstruktaŜ wstępny, bhp. 
Faza 2 Właściwa 
1. Rozdanie zadań szkoleniowo-produkcyjnych, 
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2. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ćwiczenia. 
3. Realizacja zadania: 

Uczniowie w czteroosobowych grupach: 
− zapoznają się z dokumentacją techniczną montaŜu, 
− pobierają z przygotowanego podręcznego magazynu narzędzia do wykonania ćwiczenia, 
− wyznaczają połoŜenie ściany działowej, 
− przytwierdzają profile do elementów konstrukcyjnych, 
− przygotowują płyty do montaŜu, 
− montują płyty gipsowo-kartonowe, 
− przestrzenie międzywarstwowe wypełniają materiałem izolacyjnym, 
− wykonują roboty wykończeniowe,  
− nauczyciel nadzoruje pracę uczniów. 
4. InstruktaŜ bieŜący. 
Faza 3 Końcowa 
1. Odbiór i ocena prac szkoleniowo-produkcyjnych. 
2. InstruktaŜ końcowy. 
3. Po wykonaniu montaŜu uczniowie dokonują analizy wykonanego ćwiczenia. 
Zakończenie zajęć 
1) KaŜdy z uczniów wskazuje swoje mocne i słabe strony. 
2) Nauczyciel  analizuje prace uczniów i stwierdza, czy praca przebiegała prawidłowo. 
3) Uczniowie prezentują swoją pracę według kolejności wykonanych prac. 
4) Grupa wspólnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy. 
Praca domowa 

Odszukać w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające róŜne konstrukcje ścian dzia-
łowych z płyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiały przynieść i przedstawić  na zajęciach. 
Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć i zdobytych umiejętności. 
− analiza aktywności uczniów podczas zajęć. 

5. Ćwiczenia 
5.1. Systemy ścian działowych i zasady ich doboru 

Ćwiczenie 1 
Opisz elementy konstrukcji ściany działowej przedstawionej  przez nauczyciela. 

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 

wykonania. 
Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 

1) zapoznać się z konstrukcją ściany działowej  (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) podpisać elementy tej konstrukcji na odnośnikach, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– metoda tekstu przewodniego. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– przybory kreślarskie, 
– rysunki konstrukcji ściany działowej. 
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Ćwiczenie 2 
Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju poprzecznym ścianę z pojedynczą konstrukcją z dwu-

stronnym, jednowarstwowym poszyciem płytami. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres, sposób 
wykonania i miejsce wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z konstrukcją ściany działowej  (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) narysować przekrój ściany z pojedynczą konstrukcją z jednostronnym poszyciem płytami, 
4) narysować przekrój ściany z pojedynczą konstrukcją z dwustronnym poszyciem płytami, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– metoda tekstu przewodniego. 

Środki dydaktyczne: 
– blok techniczny formatu A4, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Dokonaj klasyfikacji według przeznaczenia ścian działowych wykonanych w technologii suchej zabu-

dowy przedstawionych przez nauczyciela. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z rodzajami konstrukcji ścian działowych  (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) określić poprzez opisanie rysunków zastosowanie poszczególnych rodzajów ścian, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– metoda tekstu przewodniego. 

Środki dydaktyczne: 
– blok techniczny formatu A4, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– spinacze, 
– zdjęcia lub rysunki ścian działowych. 

5.2. Etapy montowania systemów ścian działowych 

Ćwiczenie 1  
Wyznacz połoŜenie ściany działowej na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia. Za-

znacz to płoŜenie na wszystkich czterech przegrodach konstrukcyjnych. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z pomieszczeniem, w którym ma być wykonane ćwiczenie, 
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia, 
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3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dokonać potrzebnych pomiarów w pomieszczeniu, 
5) wyznaczyć kolejno połoŜenie ściany działowej na ścianach, suficie i podłodze, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne, 
– pokaz z objaśnieniem. 

Środki dydaktyczne: 
– dokumentacja projektowa pomieszczenia, 
– narzędzia miernicze (laser budowlany), 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 2  
Na wcześniej wyznaczonym połoŜeniu ściany działowej zamocuj profile poziome i pionowe do dal-

szego wykonania ścianki działowej. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z połoŜeniem ścianki działowej wyznaczonej wcześniej  (ćwiczenie 1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) dobrać narzędzia do mocowania profili, 
4) dobrać odpowiednie profile i inne materiały,  
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne, 
– pokaz z objaśnieniem. 

Środki dydaktyczne: 
– profile potrzebne do wykonania ściany g-k, 
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profili, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3  
Wyznacz połoŜenie ościeŜnic zgodnie z dokumentacją i zamontuj profile do ich mocowania. Zapre-

zentuj wykonane ćwiczenie. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się ze ścianką, w której ma być wykonana ościeŜnica, 
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) wyznaczyć miejsce ościeŜnicy, 
5) zamocować profile w ościeŜnicy, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 
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Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne, 
– pokaz z objaśnieniem. 

Środki dydaktyczne: 
– dokumentacja projektowa dotycząca połoŜenia ościeŜnic, 
– profile do wykonywania mocowania ościeŜnic, 
– narzędzia do montowania profili, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 4  
Wykonaj  montaŜ fragmentu ścianki działowej instalacyjnej do prowadzenia instalacji kanalizacyjnej. 

Zaprezentuj wykonane ćwiczenie. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z pomieszczeniem, w którym ma być wykonane ćwiczenie, 
2) zapoznać się z dokumentacją projektową ścianki instalacyjnej, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) wyznaczyć połoŜenie ścianki instalacyjnej, 
5) dobrać materiały do wykonania ścianki instalacyjnej, 
6) zamocować profile, 
7) zamontować płyty g-k, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne, 
– pokaz z objaśnieniem. 

Środki dydaktyczne: 
– płyty g-k, 
– profile stalowe, 
– narzędzia i sprzęt do montaŜu, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 5  
Wykonaj fragment ścianki krzywoliniowej z płyt g-k z poszyciem dwustronnym. 

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 

wykonania. 
Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 

1) zapoznać się z pomieszczeniem, w którym ma być wykonane ćwiczenie, 
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia, 
3) zapoznać się dokumentacją techniczną ścianki działowej krzywoliniowej, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dokonać potrzebnych pomiarów w pomieszczeniu, 
6) wyznaczyć połoŜenie ściany działowej, 
7) zamontować profile, 
8) zamontować jedną warstwę płyt g-k, 
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9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne, 
– pokaz z objaśnieniem. 

Środki dydaktyczne: 
– dokumentacja projektowa, 
– profile stalowe, 
– płyty g-k, 
– narzędzia i sprzęt do montaŜu, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

5.3. Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe 

Ćwiczenie 1 
Wykonaj spoinowanie fragmentu ściany wykonanej z płyt g-k kończącej się przy podłodze. 

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 

wykonania. 
Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 

1) zapoznać się ze  ścianką, w której ma być wykonane spoinowanie, 
2) wybrać poziom jakości spoinowania, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać materiały i sprzęt do spionowania, 
5) wykonać spoinowanie wskazanej części ścianki działowej, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne, 
– pokaz z objaśnieniem. 

Środki dydaktyczne: 
– fragment ściany działowej wykonanej z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 2  
Dokonaj obróbki fragmentu naroŜa ściany działowej wykonanej z płyt g-k. 

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 

wykonania. 
Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 

1) zapoznać się ze  ścianką, w której ma być wykonana obróbka naroŜa, 
2) określić sposób obróbki zaleŜnie od rodzaju naroŜa (zewnętrzne/wewnętrzne), 
3) wybrać poziom jakości spoinowania, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dobrać materiały i sprzęt do spionowania, 
6) wykonać obróbkę wskazanego naroŜa ścianki działowej, 
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7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z instruktaŜem, ćwiczenia produkcyjne, 

Środki dydaktyczne: 
– fragment ściany działowej wykonanej z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– materiały do wykończenia naroŜa, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3  
Wykonaj badanie tolerancji ściany działowej z płyt g-k. 

Wskazówki do realizacji: 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i sposób 

wykonania. 
Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 

1) zapoznać się ze ścianką działową, w której ma być wykonane badanie tolerancji, 
2) zbadać czy ścianka jest juŜ wykonana i wykończona, 
3) dobrać potrzebny sprzęt pomiarowy, 
4) dokonać potrzebnych pomiarów ścianki i zbadanie tolerancji wykonania, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– metoda tekstu przewodniego, 
– ćwiczenia praktyczne, 
– pokaz z objaśnieniem. 

Środki dydaktyczne: 
– fragment ściany działowej wykonanej z płyt g-k, 
– narzędzia miernicze, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

 

6. Ewaluacja osiągnięć ucznia 

Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego 

TEST 1 
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montowanie systemów ścian działowych”. 
Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności: 
– zadania 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 –  z  poziomu podstawowego, 
– zadania 3, 10, 12, 15, 18, 20 –  z poziomu ponadpodstawowego. 
Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt 

Za kaŜdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń 
otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczeń otrzymuje, gdy odpowie prawidłowo na 
co najmniej 50%. 
Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: 
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego,  
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego, 
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego, 
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 4 z poziomu ponadpodstawowego. 
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Plan testu z kluczem odpowiedzi 

Nr 
za-
da
nia 

Cel operacyjny 
(mierzone osiągnięcia ucznia) 

Kate
go-
ria 

celu 

Po-
ziom 
wyma
gań 

Poprawna 
odpowiedź 

1 
 

Wymienić najwaŜniejsze parametry 
ściany działowej 

A P 

– sztywność, 
– wytrzymałość, 
– izolacyjność akustyczna, 
– ognioodporność. 

2 
Wymienić podstawowe elementy 
konstrukcji ściany działowej w sys-
temach suchej zabudowy 

A P 

– płyty gipsowo-kartonowe,  
– profile stalowe, 
– izolacja z wełny mineralnej, 
– masa szpachlowa, 
– spoinowa. 

3 
Określić  ile wynosi  masa ściany 
działowej z płyt w standardowej 
wersji (grubość 12,5 cm) 

A PP a 

4 
Wymienić  główne systemy ścian  
działowych 

B P 

• pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, jednowar-
stwowym poszyciem płytami,  

• pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwar-
stwowym poszyciem płytami,  

• podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwar-
stwowym poszyciem płytami, 

• ściana instalacyjna.  

5 
Wymienić  jakie materiały stosuje się 
do izolacji akustycznej ścian 
działowych 

A P b 

6 
Określić  poszczególne elementy 
konstrukcyjne ściany działowej 

B P 

1 – płyta g-k, 
3 – profil poziomy, 
7 – taśma uszczelniająca, 
8 – warstwa izolacyjna. 

7 
Określić, gdzie stosuje się 
znajdujący się w pkt 6 system ściany 
działowej 

C P a 

8 
Określić system ściany działowej 
znajdujący się na rysunku 

C P c 

9 

Określić wysokość ściany 
o pojedynczej konstrukcji 
z dwustronnym, dwuwarstwowym 
poszyciem płytami 

B P b 

10 

Określić, ile wynosi maksymalnie 
wysokość ściany o podwójnej 
konstrukcji z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem płytami 

B PP b 

11 

Wskazać charakterystyczne 
elementy dla niŜej umieszczonej 
ściany o podwójnej konstrukcji 
z dwustronnym, dwuwarstwowym 
poszyciem płytami 

C P c 
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12 

Określić, gdzie stosuje się ściany 
o podwójnej konstrukcji z dwustron-
nym, dwuwarstwowym poszyciem 
płytami 

B PP c 

13 
Nazwać poszczególne elementy 
ściany działowej instalacyjnej 

B P 

2. Profil słupkowy CW, 
4. Przewiązka z płyt g-k H2, 
7. Systemowa masa szpachlowa spoinowa, taśma, 
 spinowa i masa szpachlowanie końcowa, 
8. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm. 

14 
Wymienić podstawowe etapy mon-
towania ściany działowej  

A P 

a) wyznaczanie połoŜenia, 
b) montowanie konstrukcji, 
c) płytowanie, 
d) spoinowanie, 
e) wykańczanie powierzchni. 

15 
Wymienić podstawowe wymagania, 
które umoŜliwiają rozpoczęcie mon-
taŜu ściany działowej z płyt g-k 

B PP 

– zakończone wszystkie roboty „mokre”, 
– została zamontowana stolarka okienna,  
– utrzymanie temperatury w pomieszczeniach 

conajmniej 10°C, 
– utrzymanie wilgotności nieprzekraczającej 70%.  

16 
Określić gdzie naleŜy zaznaczyć 
linię przy wyznaczaniu połoŜenia 
ściany na podstawie dokumentacji 

C P a 

17 Określić  kolejność mocowania profili B P b 

18 

Narysować konstrukcję profili w ok-
nach świetlikowych o szerokości pa-
sa naświetla 1150 mm 
 

C PP 

 

19 
Wymienić kolejność czynności przy 
przycinaniu płyt 

B P b 

20 

Wymienić podstawowe tolerancje 
wymiarowe przebiegu wykonanych  
płaszczyzn i krawędzi, które  będą 
oceniane podczas odbioru 
wykonanych  prac 

B PP 

– odchylenia powierzchni od płaszczyzny, czyli czy 
wstępują pofalowania powierzchni ściany, 

– odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej, 
czyli czy występują odchylenia, w pionie i poziomie 
w miejscach przecięcia się dwóch płaszczyzn np. 
naroŜników wewnętrznych, naroŜników zewnę-
trznych ścian,  

– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego, 

– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
poziomego, 

– odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w dokumentacji. 

Przebieg testowania 
Instrukcja dla nauczyciela 
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprze-

dzeniem. 
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie będą 

w teście. 
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 
6. Zapewnić uczniom moŜliwość samodzielnej pracy. 



 82 

7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas przeznaczony na udziela-
nie odpowiedzi. 

8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego (rozładować 
niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich moŜliwości). 

9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbliŜającym się czasie zakoń-
czenia udzielania odpowiedzi. 

10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego. 
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zadania, które sprawiły 

uczniom największe trudności. 
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydak-

tycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 

Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, z luką i wielokrotnego 

wyboru, prawda–fałsz. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
16, 17, 19 – poziom podstawowy, zadania 3, 10, 12, 15, 18, 20 – poziom ponadpodstawowy. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 

i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 

Materiały dla ucznia: 
• instrukcja, 
• zestaw zadań testowych, 
• karta odpowiedzi. 

Zestaw zadań testowych 
1. Wymień najwaŜniejsze parametry ściany działowej: 

a) ……………………………………….., 
b) ……………………………………….., 
c) …………………………….…………., 
d) ………………………………………... 

2. Wymień podstawowe elementy konstrukcji ściany działowej w systemach  suchej zabudowy: 
a) ……………………………………………………., 
b) ……………………………………………………., 
c) …………………………………………………....., 
d) ……………………………………………………. . 

3. Określ ile wynosi masa ściany działowej z płyt w standardowej wersji (grubość 12,5 cm): 
a) 25 kg/m2, 
b) 65 kg/m2 
c) 125 kg/m2, 
d) 165 kg/m2. 
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4. Wymień główne systemy ścian działowych. 
a) ……………………………………………………., 
b) ……………………………………………………., 
c) …………………………………………………....., 
d) ………………………………………………….. . 

5. Jaki materiał stosuje się do izolacji akustycznej ścian działowych. 
a) styropian, 
b) wełnę mineralną, 
c) pianki izolacyjne, 
d) róŜne. 

6. Opisz poszczególne elementy konstrukcyjne ściany działowej oznaczone cyframi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 1 –  ………………………………………..., 
b) 3 – …………………………………….……, 
c) 7 – …………………………………………., 
d) 8 –  ………………………………………….. 
 

7. System ściany działowej znajdujący się w pkt. 6 stosuje się: 
a) w obrębie jednego mieszkania, 
b) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami, 
c)  między lokalami, 
d) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami a korytarzem 

8. System ściany działowej znajdujący się na rysunku to:  
 
 
 
a) podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym 

poszyciem płytami, 
b) ścianka instalacyjna, 
c) pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym 

poszyciem płytami, 
d) ścianka zwykła z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

9. Wysokość ściany o pojedynczej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami  
wynosi: 
a) 4,5 m, 
b) 5,0 m, 
c) 6,5 m, 
d) 7,0 m. 

10. Maksymalna wysokość ściany o podwójnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem 
płytami wynosi: 
a) 5,0–7,0 m, 
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b) 6,5–10,0 m, 
c) 7,5–11,0 m, 
d) 9,0 m.  

11. Charakterystyczne elementy dla niŜej umieszczonej ściany o podwójnej konstrukcji z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem płytami to: 

 
 
a) 8 – taśma izolacyjna, 
b) 9 – wełna mineralna, 
c) 2 – drugi pionowy profil stalowy, 
d) 7– systemowa masa szpachlowa. 
 
 

12. Ściany o podwójnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami stosuje się: 
a) w obrębie jednego mieszkania, 
b) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami, 
c) jako międzylokalowe, 
d) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami a korytarzem. 

13. Opisz poszczególne elementy ściany działowej instalacyjnej oznaczone cyframi: 
 
 
 
 
a) 4 – ………………………………………….., 
b) 8 – ………………………………………….., 
c) 2 – ………………………………………….., 
d) 7 – ………………………………………….. . 
 

14. Wymień podstawowe etapy montowania ściany działowej: 
a) ……………………………………………………………., 
b) …………………………………………………….………., 
c) ……………………………………………….……………., 
d) …………………………………………………………….., 
e) …………………………………………………………… . 

15. Wymień podstawowe wymagania, które umoŜliwiają rozpoczęcie montaŜu ściany działowej z płyt g-k: 
a) ……………………………………………………………., 
b) …………………………………………………….………., 
c) ……………………………………………….……………. . 

16. Linię przy wyznaczaniu połoŜenia ściany na podstawie dokumentacji naleŜy zaznaczyć na: 
a) osi ściany, 
b) linii zewnętrznej ściany, 
c) krawędzi zewnętrznej profilu, 
d) obu liniach zewnętrznych ściany. 

17. Mocowania profili określa się w następującej kolejności: 
a) pionowe, a potem, poziome 
b) skrajne poziome, skrajne pionowe, pozostałe, 
c) zawsze z jednej strony, 
d) zawsze najpierw zewnętrzne. 
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18. Narysuj konstrukcję profili w oknach świetlikowych o szerokości pasa naświetla 1150 mm.  
19. Kolejność czynności przy przycinaniu płyt jest następująca: 

a) przecięcie kartonu po drugiej stronie płyty, przełamanie rdzenia gipsowego, jednostronne 
nacięcie płyty (od strony licowej)  noŜem monterskim, 

b) jednostronne nacięcie płyty (od strony licowej) noŜem monterskim, przełamanie rdzenia  gipso-
wego, przecięcie kartonu po drugiej stronie płyty, 

c) dowolna kolejność, 
d) przecinanie jednorazowe pilarką. 

20. Wymień podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych  płaszczyzn i krawędzi, które  
będą oceniane podczas odbioru wykonanych  prac:   
a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 
d) ………………………………………………, 
e) ………………………………………..……. . 

Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Montowanie systemów ścian działowych 

Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi. 

Numer 
pytania 

Odpowiedzi Punktacja 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d e  

15 a b c d e  

16 a b c d  

17 a b c d  

18   

19 a b c d  

20 a b c d e  

Razem  
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TEST 2 
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montowanie systemów ścian działowych”. 
Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności: 
– zadania 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 –  z  poziomu podstawowego, 
– zadania 3, 7, 11, 12, 15, 20 –  z poziomu ponadpodstawowego. 
Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt 

Za kaŜdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń 
otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczeń otrzymuje gdy odpowie prawidłowo na co 
najmniej  50%. 
Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: 
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego,  
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego, 
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego, 
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 4 z poziomu ponadpodstawowego. 

Plan testu z kluczem odpowiedzi  

Nr 
zada-

nia 

Cel operacyjny 
(mierzone osiągnięcia ucznia) 

Kate-
goria 
celu 

Poziom 
wyma-

gań 

Poprawna 
odpowiedź 

1 
Określić kształty ścian działowych 
montowanych w systemie suchej 
zabudowy  

B P O przebiegu prostym i łukowym. 

2 
Określić ognioodporność ścian 
 z płyt g-k 

B P 
a) tak. 
 

3 

Określić,  które materiały  
stosowane  w  budowie ścian  
z płyt g-k mają własności 
izolacyjne 

C PP Płyta g-k, wełna mineralna. 

4 
Określić zakres stosowania ścian 
systemów suchej zabudowy 

B P 

– międzylokalowe, 
– w obrębie jednego mieszkania  
– w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami, 
– w budynkach biurowych,     
– pomiędzy pokojami a korytarzem. 

5 
Określić zasady wykonywania 
zakładek profili 

B P 
Dla profilu CW 100-1 m, 
Dla profilu CW 75-0,75  m. 

6 

Wykonać  rysunek ściany 
o konstrukcji pojedynczej 
z dwustronnym, dwuwarstwowym 
obłoŜeniem płytami g-k 

C P 

 

7 
Określić, jaką konstrukcje ścian 
działowych z płyt g-k stosuje się 
jako międzylokalowe 

B PP 
Ściany na konstrukcji  podwójnej z profilami roz-
dzielonymi. 

8 
Określić system ściany działowej 
znajdujący się na rysunku 

C P 
Podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwar-
stwowym  poszyciem płytami. 
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9 

Określić wysokość ściany 
o pojedynczej konstrukcji 
z dwustronnym, dwuwarstwowym 
poszyciem płytami 

B P 
a) 5 m, 
b) 11 m. 

10 
Określić zasady montaŜu  płyt 
(czy wykonuje się przesunięcie) 
w ścianach wielowarstwowych 

C P a) tak, o przesunięciu  ok. 60 cm. 

11 
Określić sposób układania płyt 
w ścianach wysokich 

B PP 

 
 
 
 

12 
Narysować przekrój ściany dzia-
łowej instalacyjnej 

C PP 

 

13 

Wymienić  elementy stosowane  
przy montowaniu urządzeń instala-
cyjnych w ścianach  instalacyjnych 
z płyt g-k 

D P c 

14 
Wymienić podstawowe zanikające 
etapy montowania ściany działo-
wej  

B P 

– wykonanie konstrukcji z profili stalowych,  
– ułoŜenie wełny mineralnej,  
– opłytowanie oraz uŜycie taśmy zbrojącej, 
– szpachlowanie połączeń.  

15 
Określić rodzaj  płyt g-k stosowa-
nych do montaŜu  ściany działowej 
łukowej 

C PP c 

16 
Wymienić materiały stosowane do   
zbrojenia danego rodzaju naroŜa 

D P c 

17 Określić  zagłębienie wkrętów B P c 

18 
Określić cykle szpachlowania  
wkrętów 

B P b 

19 
Określić kolejność czynności przy 
przycinaniu płyt 

B P 

a) jednostronne nacięcie płyty (od strony licowej)  
noŜem monterskim, 

b)  przełamanie rdzenia  gipsowego, 
c)  przecięcie kartonu po drugiej stronie płyty. 

20 
Określić cel  stosowania 
materiału gruntującego 

C PP 
Wyrównanie nasiąkliwości kartonu  płyty i masy 
szpachlowej. 

Przebieg testowania 
Instrukcja dla nauczyciela 
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprze-

dzeniem. 
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie będą 

w teście. 
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5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 
6. Zapewnić uczniom moŜliwość samodzielnej pracy. 
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas przeznaczony na udziela-

nie odpowiedzi. 
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego (rozładować 

niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich moŜliwości). 
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbliŜającym się czasie zakoń-

czenia udzielania odpowiedzi. 
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego. 
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zadania, które sprawiły 

uczniom największe trudności. 
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydak-

tycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 

Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, z luką i wielokrotnego 

wyboru, prawda–fałsz. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 
17, 18, 19 – poziom podstawowy, zadania 3, 7, 11, 12, 15, 20 – poziom ponadpodstawowy. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 

i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 

Materiały dla ucznia: 
• instrukcja, 
• zestaw zadań testowych, 
• karta odpowiedzi. 

Zestaw zadań testowych 

1. Ściany działowe w systemie suchej zabudowy mogą być o przebiegu: 
a) tylko prostym, 
b) tylko łukowym, 
c) prostym i łukowym, 
d) dowolnym. 

2. Ścianka wykonana z płyt g-k charakteryzuje się  duŜą ognioodpornością: 
a) tak, 
b) nie. 

3. Wymień materiały lub parametry ściany z płyt g-k, które powodują wysoką izolacyjność akustyczną: 
…………………………….……, 
…………………………….….. . 
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4. Gdzie moŜna stosować systemy ścian działowych z płyt g-k: 
a) ……………………………………………………., 
b) ……………………………………………………., 
c) …………………………………………………....., 
d) …………………………………………………….. . 

5. Zakładka przy łączeniu profili dla ścian wysokich powinna wynosić co najmniej dla: 
a) profilu CW 100 – 1,0 m, dla profilu CW 75–0,75 m, 
b) wszystkich profili – 1 m, 
c) obu – 25 cm. 
d) obu profili – 0,75 m. 

6. Wykonaj  rysunek  ściany działowej z płyt g-k o pojedynczej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwo-
wym poszyciem płytami i oznacz jej elementy. 

7. Napisz, jaką konstrukcję ściany działowej z płyt g-k stosuje się jako ściany międzylokalowe: 
…………………………………………………………………. . 

8. Określ system ściany działowej znajdujący się na rysunku:  
 
 

a) podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym 
poszyciem płytami, 

b) ścianka instalacyjna, 
c) pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym 

poszyciem płytami, 
d) ścianka zwykła z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

9. Określ wysokości ścian o podanych konstrukcjach: 
a) o pojedynczej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami – …., 
b) o podwójnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami – ….. . 

10. Przy układaniu wielu warstw płyt gipsowo-kartonowych naleŜy stosować pionowe przesunięcie 
krawędzi o: 
a) dowolnym przesunięciu, 
b) 0 cm, 
c) przesunięciu ok. 60 cm, 
d)  ¼ szerokości płyty.  

11. Narysuj prawidłowe mocowanie płyt na ruszcie. 
12. Narysuj przekrój ściany działowej instalacyjnej i nazwij jej charakterystyczne elementy: 

………………………………………….., 
………………………………………….., 
………………………………………….. . 

13. Przy montaŜu na ściance działowej z płyt g-k urządzeń sanitarnych naleŜy:  
a) dodatkowo wzmocnić ściankę płytami, 
b) dodatkowo wzmocnić ściankę profilami, 
c) stosować specjalne stelaŜe montaŜowe, 
d) wykonać fragment ścianki z innych materiałów. 

14. Wymień podstawowe zanikające etapy montowania ściany działowej: 
a) ……………………………………………………………., 
b) …………………………………………………….………., 
c) ……………………………………………….……………., 
d) ………………………………………………………….… . 
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15. Do wykonania ścian łukowych z płyt g-k najlepiej stosować: 
a)  wszystkie rodzaje płyt 
b)  płyty grubości 12,5 mm, 
c)  specjalne płyty g-k o grubości 6 mm, zbrojone włóknem szklanym, 
d)  specjalne płyty krzywoliniowe. 

16. Do zbrojenia naroŜy wewnętrznych i zewnętrznych  stosuje się: 
a) taśmy papierowe do obu rodzajów naroŜy, 
b) do naroŜy wewnętrznych moŜna nie stosować zbrojenia, 
c) taśmy papierowe do wewnętrznych, a aluminiowe do zewnętrznych, 
d) tylko zbrojenie aluminiowe. 

17. Prawidłowe zagłębienie wkrętów powinno wynosić: 
a) być równe z powierzchnią płyty, 
b) 0,5 mm, 
c) 0,5–1,0 mm, 
d) co najmniej 1 mm. 

18. Ile razy i w jakich cyklach szpachlujemy wkręty? 
a) raz przy szlifowaniu finiszowym, 
b) dwa razy: raz przy szlifowaniu spoin, drugi  przy szlifowaniu finiszowym, 
c) raz przy szlifowaniu spoin, 
d) zaleŜy to od zagłębienia wkrętów. 

19. Wymień kolejność czynności przy przycinaniu płyt: 
a) ……………………………………………………………………,  
b) ………………………………………………………………...…., 
c) …………………………………………………………………… . 

20. W jakim celu stosuje się materiał gruntujący: 
………………………………………………………………., 
…………………………………………………………...…. . 

Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Montowanie systemów ścian działowych 

Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi. 
Numer 
pytania 

Odpowiedź Punktacja 

1 a b c d  

2 a b  

3   

4 a b c d  

5 a b c d  

6   

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a 
b 
 

 

10 a b c d  

11 
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12   

13 a b c d  

14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b c d  

19     

20   
Razem  
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1.4.  Montowanie systemów ścian działowych – poradnik dla ucznia 

1. Wprowadzenie 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o zasadach montaŜu ścian działowych w syste-

mach suchej zabudowy wnętrz. 
Poradnik ten zawiera: 

1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć 
opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 

2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umoŜliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania 

ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on równieŜ: 
– pytania sprawdzające wiedzę niezbędną do wykonania ćwiczeń, 
– ćwiczenia zawierające polecenie, sposób wykonania oraz wyposaŜenie stanowiska pracy, 
– sprawdzian postępów, sprawdzający poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. 
Wykonując sprawdzian postępów, powinieneś odpowiadać na pytanie „tak” lub „nie”, co oznacza, Ŝe 
opanowałeś materiał albo nie. Zaliczenie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności określo-
nych w tej jednostce modułowej. JeŜeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to 
poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz 
daną czynność. 

4. Zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Po 
opracowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. 
Jednostka modułowa: montowanie systemów ścian działowych, której treści teraz poznasz jest 

częścią modułu Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz instrukcji 

przeciwpoŜarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania 
nauki. 

2. Wymagania wstępne 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Montowanie systemów ścian działowych”, 

powinieneś umieć: 
– stosować terminologię budowlaną, 
– odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
– posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp, 
– transportować materiały budowlane, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy, 
– przygotowywać zaprawy gipsowe, 
– dobierać narzędzia i sprzęt do robót montaŜowych, 
– wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych, 
– montować rusztowania do robót budowlanych. 

3. Cele kształcenia 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

– przygotować stanowisko do montaŜu ścian działowych, 
– przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu ścian, 
– transportować materiały do montaŜu ścian działowych, 
– wytyczać połoŜenie ścian działowych, 
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– przygotować i przycinać płyty gipsowo-kartonowe do montaŜu ścian działowych, 
– dobrać i montować profile do montaŜu ścian działowych, 
– montować płyty do profili, 
– układać izolację między profilami pionowymi, 
– montować profile ościeŜnicowe, 
– montować ściany do wyposaŜenia sanitarnego, 
– montować półki, ściany i obrazy do płyt, 
– wykonać prace wykończeniowe jak szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
– sporządzić zapotrzebowanie na materiały do wykonania montaŜu ścian, 
– ocenić jakość wykonanych robót, 
– stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony środo-

wiska. 

4. Materiał nauczania 

4.1. Systemy ścian działowych i zasady ich doboru 
System suchej zabudowy to zestaw wyrobów, skompletowany i rekomendowany przez producenta 

płyt gipsowo-kartonowych, zamontowany wg wytycznych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobów wcho-
dzących w skład systemu składają się: systemowe profile stalowe, płyty gipsowo-kartonowe, taśmy 
uszczelniające, systemowe masy szpachlowe, elementy mocujące i akcesoria. System suchej zabudowy 
pozwala na wznoszenie lekkich ścian działowych o przebiegu prostoliniowym i łukowym.  

 Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budowlanych wykonanych w technologii 
suchej zabudowy – takich jak np. ściany działowe – uwarunkowana jest w duŜej mierze prawidłowym 
określeniem wymagań. Są one opisane w projekcie budowlanym. Dla ścian działowych najwaŜniejsze 
parametry to sztywność i wytrzymałość, które zazwyczaj oznaczają – w przypadku ścian działowych – 
maksymalną wysokość dopuszczalną. Wymagania pod tym względem uzaleŜnione są w duŜej mierze od 
przeznaczenia pomieszczeń, w których będą zastosowane i liczby ludzi mogących jednocześnie tam 
przebywać. Kolejnym parametrem istotnym przy wznoszeniu ścian działowych w systemach suchej za-
budowy jest izolacyjność akustyczna, która określa komfort uŜytkowania pomieszczenia. Ochrona przed 
hałasem jest objęta normą budowlaną i określa wymagania stawiane przegrodom budowlanym 
w zaleŜności od rodzaju pomieszczeń. Odporność ogniowa jest parametrem określającym czas, 
w którym w trakcie poŜaru ściana jest barierą ogniową. Większość budynków ma prawnie określone wy-
magania odnośnie do ognioodporności i są one egzekwowane w trakcie odbioru prac budowlanych.  

ZaleŜnie od rodzaju konstrukcji – pojedyncza czy podwójna, a takŜe liczby warstw płyt gipsowo- 
-kartonowych systemy ścian działowych są w róŜny sposób oznaczone. Istnieją równieŜ róŜnice w na-
zewnictwie i niektórych zastosowanych rozwiązaniach, wynikające z oferty handlowej krajowych produ-
centów systemów suchej zabudowy, a które zostały tutaj pominięte. W zasadzie moŜna wyróŜnić trzy 
główne systemy ścian działowych: 
• pojedyncza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem płytami g-k,  
• pojedyncza konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem płytami g-k,  
• podwójna konstrukcja z wielowarstwowym poszyciem płytami g-k  

Dobór właściwego rozwiązania systemu ściany działowej, a więc dobór rodzaju zastosowanych profili 
stalowych, typu płyt gipsowo-kartonowych w poszyciu oraz materiału wypełniającego wnętrze ścianki (ro-
dzaj wełny mineralnej, jej gęstość objętościowa, grubość) mają decydujące znaczenie dla uzyskania 
przez ścianę zakładanych parametrów technicznych. Dotyczy to izolacyjności akustycznej, odporności 
ogniowej oraz sztywności. Inaczej mówiąc dobór właściwego rozwiązania systemu ściany działowej jest 
istotnym elementem aranŜacji wnętrza nie tylko od strony estetycznej. Ściany wykonane w systemach 
suchej zabudowy charakteryzuje mała masa. W praktyce, w procesie projektowania nie jest uwzględnia-
ne ich obciąŜenie na konstrukcję budynków (np. stropów). Z reguły masa ściany wynosi około 25 kg/m2 
w standardowej wersji, przy grubości ściany wynoszącej 12,5 cm. Dla porównania masa murowanej ścia-
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ny działowej o identycznej grubości w zaleŜności od zastosowanego materiału wynosi: dla cegły pełnej 
ok. 165 kg/m2; dla betonu komórkowego ok. 65 kg/m2, a dla bloczków gipsowych ok. 125 kg/m2. Wysoka 
izolacyjność akustyczna systemu uzyskiwana jest poprzez połączenie wełny mineralnej, jako materiału 
izolacyjnego i konstrukcji ściany. Ściany wykonane w tej technologii dla załoŜonej tej samej grubości 
przegrody cechują się zdecydowanie wyŜszą izolacyjnością akustyczną RA1 niŜ przegrody wykonane 
z innych materiałów. Płyty gipsowo-kartonowe, dzięki unikatowej budowie chemicznej gipsowego rdze-
nia, są materiałem niepalnym, pozwalającym na wznoszenie ścian działowych nierozprzestrzeniających 
ognia (NRO). W zastosowaniu impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na 
działanie wilgoci (typu H2) nie ma równieŜ ograniczeń, aby wykorzystywać technologię suchej zabudowy 
do wydzielania pomieszczeń, w których okresowo (do 10 godz., przy wilgotności do 85%) występuje 
podwyŜszona wilgotność.  

Systemowość rozwiązań powoduje, Ŝe moŜliwa jest – niespotykana z zastosowaniem innych materia-
łów – duŜa szybkość i łatwość montaŜu ścian. Głównie dzięki kompleksowości i dopasowaniu elementów 
systemu oraz wyeliminowaniu pracochłonnych mokrych procesów. Łatwy jest równieŜ sposób prowadze-
nia instalacji wewnątrz ścian, który pozwala uniknąć kucia kanałów instalacyjnych lub stosowania mało 
estetycznych listew naściennych. W tej technologii występuje niespotykana w innych rozwiązaniach moŜ-
liwość uŜytkowanie pomieszczeń bez konieczności czekania na osiągnięcie przez element odpowiedniej 
wytrzymałości i wilgotności. Dodatkowym atutem jest dowolność elastycznej aranŜacji pomieszczeń wy-
nikająca z bezproblemowego demontaŜu. 

4.1.1. Pojedyncza konstrukcja z jednowarstwowym poszyciem płytami 
Ściany na pojedynczej konstrukcji z poszyciem z pojedynczą warstwą płyt g-k mogą być stawiane na 

kaŜdej nośnej konstrukcji stropu, a w razie potrzeby moŜna je w prosty sposób zdemontować. Szybki 
i suchy montaŜ jest mniej czasochłonny niŜ tradycyjne murowanie ścian.  

W zaleŜności od wysokości pomieszczenia dobiera się odpowiedni wymiar profilu.  

Tabela 1. Zestawienie wysokości ścian i grubości profili 

Wysokość ściany Szerokość konstrukcji  Grubość ściany 

3 m 
CW (C) 50 
UW (U) 50 

75 mm 

4 m 
CW (C) 75 
UW (U) 75 

100 mm 

5 m 
CW (C) 100 
UW (U) 100 

125 mm 
 

Ze względu na to, Ŝe maksymalne długości handlowe profili wynoszą 4 m, w niektórych przypadkach 
zachodzi konieczność łączenia profili na długości, np. na zakładkę. Długość zakładki dla profilu CW (C) 
100 wynosi 1,0 m, dla profilu CW (C) (C) 75 wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50. 
W ścianach o wysokości do 300 cm nie wolno stosować profili łączonych na długości.  

 
 
 

Rys. 1. Pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, 
jednowarstwowym poszyciem płytami: 

 

1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil słupkowy CW(C)50, 
co 60 cm, 3. Profil poziomy UW(U) 50, 4. Blachowkręty Φ 25 

montowane co 25 cm, 5. Kołki rozporowe lub dyble; max co 100 cm, 
6. Systemowa konstrukcyjna masa szpachlowa spoinowa, masa 

szpachlowa finiszowa, 7. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm, 
8. Wełna mineralna kamienna lub szklana 
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Pojedyncza konstrukcja z dwuwarstwowym poszyciem płytami g-k 
Ściany na pojedynczej konstrukcji z podwójną warstwą płyt charakteryzują się bardzo dobrymi para-

metrami izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej i wytrzymałością mechaniczną. Ściany te znajdu-
ją równieŜ zastosowanie w róŜnych rodzajach budownictwa i mogą mieć wysokość do 6,5 m.  
 

Tabela 2. Maksymalne wysokości ścian 

Rodzaj profilu  Maksymalna wysokość ściany 
CW (C) 50 400 cm 
CW (C) 75 500 cm 
CW (C) 100 650 cm 

 

Ściany z podwójnym opłytowaniem powinno się stosować równieŜ wszędzie tam, gdzie ściana moŜe 
być naraŜona na obciąŜenie tłumem ludzi. Podwójna warstwa płyt zdecydowanie podwyŜsza sztywność 
ściany, co umoŜliwia konstruowanie wyŜszych ścian, nawet do wysokości 10 m, stosując profile „100” 
i podwójną warstwę płyt .  

Ściany na konstrukcji podwójnej charakteryzują się najwyŜszą izolacyjnością akustyczną i dlatego 
mogą być stosowane jako przegrody pomiędzy mieszkaniami oraz w hotelach. Ideą wykonania takiej 
przegrody jest wybudowanie dwóch niezaleŜnych konstrukcji.  

 
 

Rys. 2. Pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem płytami: 

 

1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil słupkowy CW (C)50, 
co 60 cm, 3. Profil poziomy UW (U)50, 4. Blachowkręty Φ 25 co 25 cm 

w pierwszej warstwie poszycia, 5. Blachowkręty Φ 25 co 25 cm, 6. Kołki 
rozporowe lub dyble; max co 100 cm, 7. Systemowa masa szpachlowa 
spoinowa, taśma spinowa i masa szpachlowanie końcowa, 8. Taśma 

uszczelniająca szer. 50 mm, 9. Wełna mineralna kamienna lub szklana 
 

Pierwszym rozwiązaniem w ramach tego systemu są ściany na konstrukcji podwójnej z profilami 
rozdzielonymi taśmą uszczelniającą. Taki rodzaj konstruowania ściany zapewnia uzyskanie najwyŜszej 
izolacyjności akustycznej. W taki sposób wznoszone są ściany międzylokalowe.  

Cechą charakterystyczna tego rozwiązania, w standardowym wykonaniu, są dwa sąsiednie profile 
odsunięte od siebie o 5 mm i dodatkowo przedzielone warstwą taśmy izolacji akustycznej naklejoną na 
półkę profilu CW. Wykonuje się równieŜ takie ściany, w których dystans pomiędzy dwoma sąsiednimi 
słupkami jest większy, ale zawsze sąsiednie profile pracują oddzielnie (profile nie są połączone ze sobą). 
W tych ścianach występuje podwójne opłytowanie dla zwiększenia sztywności i poprawienia izolacyjności 
akustycznej. Standardem jest równieŜ wypełnienie ich wełną mineralną, przynajmniej z jednej strony 
szkieletu.  

 
 
 
 

Rys. 3. Podwójna konstrukcja z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem płytami: 

1. Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, 2. Profil słupkowy CW (C) 50, 
co 60 cm, 3. Profil poziomy UW (U) 50 m, 4. Blachowkręty Φ 25 co 75 cm 
w pierwszej warstwie poszycia, 5. Blachowkręty Φ 25 co 25 cm, 6. Kołki 
rozporowe lub dyble; max co 100 cm, 7. Systemowa masa szpachlowa 
spoinowa, taśma spinowa i masa szpachlowanie końcowa, 8. Taśma 

uszczelniająca szer. 50 mm, 9. Wełna mineralna kamienna lub szklana 



 96 

Trzecim rozwiązaniem jest tzw. ścianka instalacyjna. W przypadku potrzeby przeprowadzenia 
w ścianie przewodów instalacji wodnej i kanalizacyjnej wykonywane są ściany instalacyjne. Konstrukcję 
takiej ściany stanowią dwa odsunięte od siebie rzędy profili, pomiędzy którymi moŜna przeprowadzić 
przewody instalacyjne. Dla usztywnienia konstrukcji sąsiednie słupki łączone są ze sobą przewiązkami 
z płyt g-k o wysokości 300 mm, które są mocowane w 1/3 i 2/3 wysokości słupków. W jednym rzędzie 
konstrukcji znajduje się wypełnienie z wełny mineralnej, a poszycie takich ścian stanowią dwie warstwy 
płyt g-k Takie ściany oddzielają pomieszczenia sanitarne, np. łazienki, od pozostałych pomieszczeń.  

Przegrody ogniowe 
W systemach biernej ochrony przeciwpoŜarowej wykorzystywane są chemiczno-fizyczne właściwości 

gipsu, który stanowi rdzeń płyty gipsowo-kartonowej. Materiały budowlane z gipsu w postaci płyt 
gipsowo-kartonowych zaliczane są do najbezpieczniejszych, niepalnych wyrobów zakwalifikowanych do 
Euroklasy A2. 

Konstruowanie ścian stanowiących przegrody ogniowe polega na stosowaniu wybranych materiałów 
i przestrzeganiu kilku zasad. Przede wszystkim konstrukcje ściany wykonywane powinny być bez-
względnie z materiałów określonych przez dostawcę systemu i posiadających klasyfikację ogniową. Ob-
wodowe krawędzie konstrukcji ścian muszą być szczelne ogniowo, tj. po pokryciu płytami g-k wszystkie 
szczeliny krawędziowe (obwodowe) naleŜy wypełnić systemową masą gipsową. Styki wszystkich warstw 
płyt g-k naleŜy wypełnić systemową masą szpachlową, a spoiny zewnętrznej warstwy płyt wzmocnić ta-
śmą z włókna szklanego. NaleŜy zadbać równieŜ szczególnie o przejścia instalacji przez ścianę. Muszą 
one posiadać odporność ogniową nie mniejszą niŜ przegroda. Wszystkie otwory w powierzchni okładziny 
z płyt g-k ściany muszą być odpowiednio zabezpieczone ogniowo (puszki elektryczne, klapy rewizyjne 
itp.). JeŜeli wymagane jest wypełnienie wnętrza ścian wełną mineralną, to zaleca się stosowanie wełny 
mineralnej kamiennej (skalnej) o gęstości pozornej > 35 kg/m3. Przy ścianach wyŜszych niŜ 3 m powinno 
się stosować podpórki pod wełnę z poziomych odcinków profili UW, co zapobiegnie jej zsuwaniu. 
W przypadku konieczności montaŜu drzwi poŜarowych kaŜdorazowo naleŜy przeanalizować konstrukcję 
ich mocowania w ścianie z uwzględnieniem cięŜaru skrzydła drzwiowego. 

Przegrody akustyczne 
Zastosowanie jako ścian działowych lekkich konstrukcji wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych, 

z wypełnieniem płytami lub matami z wełny mineralnej skalnej lub szklanej, z łatwością pozwala zapewnić 
wszystkie wymagane poziomy izolacyjności akustycznej określone w stosownej Polskiej Normie.  

Zasady wznoszenia ściany o podwyŜszonej izolacyjności akustycznej nie róŜnią się zasadniczo od 
zasad wznoszenia innych ścian wykonanych w technologii suchej zabudowy.  

Dobór właściwego rozwiązania konstrukcyjnego ściany działowej, tj. typu, grubości, ilości warstw płyt 
gipsowo-kartonowych w poszyciu oraz parametrów wełny mineralnej stanowiącej wypełnienie wnętrza 
ściany mają decydujący wpływ na uzyskanie przez tę ścianę działową zakładanych parametrów 
technicznych dotyczących izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz nośności i sztywności. 
Dokładne informacje odnośnie do rozwiązań szczegółowych znajdują się w Aprobatach Technicznych 
wydanych przez Instytut Techniki Budowlanej. 

4.1.2. Pytania sprawdzające 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 

i ich wykonania. 
1) Jakie funkcje ochronne moŜe spełniać ściana wzniesiona w technologii suchej zabudowy? 
2) Na czym polega systemowość rozwiązań w technologii suchej zabudowy? 
3) Jakie są podstawowe róŜnice pomiędzy ścianą wzniesioną w technologii mokrej, a ścianą wzniesiona 

w technologii suchej zabudowy? 
4) Jakie profile naleŜy bezwzględnie okleić taśmą izolacyjną podczas montaŜu konstrukcji z profili sta-

lowych? 



 97 

5) Jakie profile stalowe uŜywane są do montaŜu standardowej ściany działowej w systemie suchej za-
budowy? 

6) Czym się róŜni ściana instalacyjna od standardowej ściany w technologii suchej zabudowy? 
7) Dlaczego w izolacji ściany działowej uŜywana jest wełna mineralna? 
8) Jakie trzy rodzaje ścian wznoszonych występują w technologii suchej zabudowy? 

4.1.3. Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1 
Opisz elementy konstrukcji ściany działowej przedstawionej przez nauczyciela.  

Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z konstrukcją ściany działowej (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) podpisać elementy tej konstrukcji na odnośnikach, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– przybory kreślarskie, 
– rysunki konstrukcji ściany działowej. 

Ćwiczenie 2 
Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju poprzecznym ścianę z pojedynczą konstrukcją z dwu-

stronnym, jednowarstwowym poszyciem płytami. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z konstrukcją ściany działowej (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) narysować przekrój poprzeczny ściany, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– blok techniczny formatu A4, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Dokonaj klasyfikacji według przeznaczenia ścian działowych wykonanych w technologii suchej zabu-

dowy przedstawionych przez nauczyciela. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z rodzajami konstrukcji ścian działowych (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) określić poprzez opisanie rysunków zastosowanie poszczególnych rodzajów ścian, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– blok techniczny formatu A4, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 
– spinacze, 
– zdjęcia lub rysunki ścian działowych. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów   

Czy potrafisz:             Tak         Nie 
1) Określić rodzaje ścian działowych z płyt g-k? � � 
2) RozróŜnić podstawowe elementy konstrukcyjne ścian działowych? � � 
3) Wymienić rodzaje profili stalowych do wznoszenia konstrukcji ściany? � � 
4) RozróŜnić rodzaje płyt g-k ze względu na poŜądane cechy ściany? � � 
5) Wskazać materiał izolacyjny wykorzystywany w suchej zabudowie?  � � 

4.2. Etapy montowania systemów ścian działowych 

4.2.1. Materiał nauczania 
Ogólne wymogi prowadzenia robót 

Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest moŜliwe dopiero wtedy, gdy są zakończone 
wszystkie roboty „mokre” (wraz z wylewkami) oraz została zamontowana stolarka okienna. Równocześnie 
wymaga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie spadała poniŜej 10°C. JeŜeli roboty są prowadzone 
w okresie zimowym, powinno juŜ funkcjonować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania minimalnej tempe-
ratury dotyczy równieŜ czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. Niedopuszczalne jest okre-
sowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnicami budowlanymi (np. przez 8 godz.) i dopuszczanie do spad-
ku temperatury w godzinach nocnych. Wymóg ten wynika z konieczności utrzymania moŜliwie stałej 
i nieprzekraczającej 70% wilgotności względnej powietrza. Przypomnieć naleŜy równieŜ, Ŝe płyty g-k muszą 
być składowane w pomieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem.  

Wyznaczanie przebiegu ściany 
Ściany działowe z płyt gipsowo-kartonowych powstają poprzez jednostronne lub obustronne obłoŜe-

nie konstrukcji z systemowych profili stalowych płytami g-k Po odpowiednim zamocowaniu płyt do szkie-
letu powstaje konstrukcja zespolona, w której współpracują ze sobą dwa zasadniczo róŜne materiały, ja-
kimi są płyta gipsowo-kartonowa i profile stalowe.  

Konstrukcja ściany działowej powinna być wykonana z cienkościennych, systemowych profili stalo-
wych. Szkielet ściany składa się z elementów poziomych oznaczonych symbolem UW (U) mocowanych 
do podłogi i stropu oraz elementów pionowych oznaczonych symbolem CW (C) wstawianych w elementy 
poziome. NiezaleŜnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest ruszt, sama płyta g-k, montowana 
pionowo, narzuca zachowanie rozstawu słupków (elementów pionowych) nie większego niŜ połowa sze-
rokości płyty oraz tak dobranego, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Wynika stąd, Ŝe rozstaw słup-
ków w ścianie prostoliniowej moŜe wynosić: 60, 40, 30 cm.  

Pierwszą czynnością przy wznoszeniu ściany jest wyznaczenie trasy jej przebiegu, tzw. trasowanie. 
Zgodnie z projektem naleŜy wyrysować na podłodze przebieg zarysu ścianki. Zasadniczo wystarczy za-
znaczenie przebiegu ścianki jedną linią, jednak powinna być to linia, do której będzie dosunięty profil UW. 
Wymaga to od montera systemów suchej zabudowy przeprowadzenia prostych obliczeń. W projekcie 
podawane są zazwyczaj albo wymiary do osi ścianki, albo do jej krawędzi, podczas gdy linia narysowana 
na podłoŜu ma wytyczać krawędź profilu UW. Początkowo monter powinien rysować linie po obu stro-
nach profilu, a dopiero po zdobyciu większego doświadczenia wystarczy zaznaczać umownym znakiem 
umieszczonym obok linii, po której stronie narysowanej linii będzie usytuowany profil.  

Po wyznaczeniu przebiegu ściany na podłodze naleŜy narysować przebieg ściany na suficie. Czyn-
ność tę moŜna przyspieszyć i uprościć, stosując np. laser budowlany. Posługując się tym przyrządem, 
moŜna nie tylko przenosić poziomy i wyznaczać kąty proste na płaszczyźnie poziomej, ale przede 
wszystkim wyznaczać przebieg płaszczyzn pionowych.  

MontaŜ konstrukcji 
Po wytrasowaniu przystępuje się do mocowania do podłoŜa elementów poziomych i skrajnych pio-

nowych. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany na skrajne profile, zarówno po-
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ziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) naleŜy nakleić systemową taśmę 
izolacyjną, wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. Te skrajne profile (a szczególnie mocowane do 
podłogi i stropu) mocuje się do podłoŜa specjalnymi rozporowymi kołkami do szybkiego montaŜu, 
z rdzeniem wbijanym młotkiem. Pod te kołki naleŜy wiercić w podłoŜu otwory o średnicy 6 lub czasem 
8 mm. Dopuszcza się mocowanie profili do warstwy wylewki, jeŜeli jej grubość i wytrzymałość są wystar-
czające. Wiercenie odbywa się przez mocowany profil. Rozstaw kołków to maksymalnie 100 cm.  

Po zamocowaniu profili skrajnych ustawiane są słupki, czyli profile CW (C). Profile CW (C) produko-
wane są w długościach zbliŜonych do najczęściej spotykanej wysokości pomieszczeń, jednak zazwyczaj 
i tak konieczne jest ich skracanie. Dokonuje się tego ręcznymi noŜycami do blachy. Jest zasadą, Ŝe dłu-
gość profilu CW (C) powinna być o ok. 10 mm mniejsza od wysokości pomieszczenia.  

 

        
Rys. 4. Etapy montaŜu ściany działowej z płyt g-k: 

a) wyznaczanie przebiegu ściany, b) przyklejenie taśmy uszczelniającej do profili obwodowych, 
c) mocowanie profili obwodowych, d) montaŜ profili UW (U), e) montaŜ profili słupkowych, f) płytowanie, 

g) montaŜ wełny mineralnej, h) płytowanie 
 
W pomieszczeniach o duŜych rozpiętościach i pod podatnym na ugięcia stropie, gdzie moŜna spo-

dziewać się duŜych ugięć stropu naleŜy stosować specjalne rozwiązania przesuwne eliminujące obcią-
Ŝenie ścianki przez uginający się strop. Słupki wstawia się pomiędzy półki profili UW i nie mocuje się ich 
do profili UW. Profil CW słupka jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przyłoŜeniu płyty 
w momencie mocowania płyt gipsowo-kartonowych do elementów szkieletu konstrukcji. Z reguły produ-
cenci systemów suchej zabudowy nie polecają stałego związania (za pomocą wkrętów) łączenia profili 
CW z profilami obwodowymi UW.  

MontaŜ profili ościeŜnicowych 
W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeŜnice najczęściej są montowane na etapie wykonywa-

nia konstrukcji. Do ścian w kaŜdym z systemów moŜna stosować dowolne ościeŜnice zarówno drewnia-
ne, jak i stalowe. W miejscu, w którym montuje się ościeŜnicę w szkielecie ścianki następuje zakłócenie 
rytmu ustawienia słupków. Słupki ościeŜnicowe są wykonane ze specjalnych, systemowych profili UA 
z blachy o grubości 1,8 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w suficie i podłodze. SłuŜą do tego 
specjalne kątowniki przykręcane na końcach profilu UA śrubami M8 i zamocowane do sufitu i podłogi 
kołkami rozporowymi. Bezpośrednio nad ościeŜnicą musi być wstawiony odcinek profilu UW łączący 
słupki ościeŜnicowe, tworząc rodzaj nadproŜa. UmoŜliwia to wstawienie krótkich odcinków profilu CW 
usytuowanych zgodnie z rozstawem pozostałych słupków nad otworem drzwiowym. 
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Rys. 5.  MontaŜ profili ościeŜnicowych 

Płytowanie 
Montując płyty g-k jako okładziny ścian, najczęściej ustawia się je długością w kierunku pionowym 

tak, aby sięgały od podłogi do sufitu. W pomieszczeniach wysokich (powyŜej 3 m) oraz wszędzie tam, 
gdzie układ komunikacyjny uniemoŜliwia wniesienie płyt o wymaganej długości występuje konieczność 
łączenia płyt na długości. Niedopuszczalne jest łączenie wszystkich płyt na jednakowej wysokości (w jed-
nej linii poziomej). Styki poziome dwóch sąsiednich płyt powinny być przesunięte względem siebie 
w pionie przynajmniej o 40 cm. Równocześnie naleŜy przestrzegać wymogu, aby odcinek płyty monto-
wany bezpośrednio przy podłodze i suficie nie był mniejszy niŜ 40 cm. Nie jest błędem montaŜ płyt na 
ścianie długością w kierunku poziomym, ale uzasadniony jest wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest 
wielokrotnością wymiaru szerokości płyty. Ten układ montaŜu jest bardzo mało popularny. 

 

 
 

Rys. 6. Przesunięcie płyt g-k podczas montaŜu na ścianie: a – prawidłowe, b – nieprawidłowe 
 

Przed przystąpieniem do samego mocowania płyt na ścianie naleŜy skorygować wymiar płyt (natu-
ralnie wtedy, gdy długości handlowe płyt nie odpowiadają wysokości pomieszczenia). Przecinanie płyt 
wzdłuŜ linii prostej wykonuje się poprzez jednostronne nacięcie płyty (od strony licowej) noŜem monter-
skim, a następnie przełamanie rdzenia gipsowego i przecięcie kartonu po drugiej stronie płyty. JeŜeli wy-

a 

b 
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stępuje konieczność przecinania wzdłuŜ dwóch odcinków prostych wzajemnie prostopadłych, naleŜy naj-
pierw przeciąć jeden odcinek specjalną piłą płatnicą, a drugi bok odciąć noŜem. Otwory w płycie wykonu-
je się wycinarką koronową załoŜoną do wiertarki lub piłą otwornicą.  

 
Rys. 7. Sposób montaŜu płyty g-k 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do profili konstrukcji wykonuje się systemowymi blachowkrę-
tami. Kształt łba tych wkrętów umoŜliwia wciśnięcie go w mocowaną płytę na tyle, aby nie wystawały po-
nad jej płaszczyznę, a przy tym nie powodowały uszkodzenia kartonu pokrywającego płytę. W zaleŜności 
od grubości blachy, z której wykonane są profile stosuje się dwa rodzaje blachowkrętów. Do blachy 
o grubości max. 0,75 mm moŜna wkręcać blachowkręty zakończone ostro, natomiast do blachy grubszej 
naleŜy stosować wkręty samonawiercające. Do wprowadzania wkrętów uŜywa się wkrętarek skonstru-
owanych specjalnie do tego celu. Pokrywanie ściany płytami rozpoczyna się od naroŜnika pomieszcze-
nia. Pionowo przebiegające stalowe profile CW po przyłoŜeniu płyty naleŜy tak ustawić, aby były równo-
ległe do krawędzi pionowej płyty oraz aby ta krawędź wypadała na środku szerokości półki profila. Przy 
stosowaniu pokrycia jednowarstwowego na ruszcie stalowym uŜywa się blachowkrętów 3,5 x 25 mm (przy 
dwóch warstwach 3,5 x 35). Blachowkręty w poszyciach wielowarstwowych powinny mieć długość o 10 mm 
większą od sumy grubości warstw. Wkręty naleŜy tak rozstawiać, aby dystans pomiędzy nimi wynosił mak-
symalnie 25 cm. Natomiast w poszyciach wielowarstwowych, w warstwach spodnich, co 75 cm.  

Ściana instalacyjna 
Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji elektrycznych i wodnych naleŜy pamiętać, Ŝe we-

wnątrz profili moŜna prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niŜ połowa szerokości profilu. 
W przypadku prowadzenia rur o większej średnicy, np. kanalizacyjnych, naleŜy zastosować specjalną 
konstrukcję, tzw. ściankę instalacyjną. 

 
 
 
 
 
 

Rys. 8 Ściana instalacyjna: 
1. Opłytowanie z płyt g-k H2, 2. Profil słupkowy CW (C), 
3. Profil poziomy UW(U), 4. Przewiązka z płyt g-k H2, 

5. Blachowkręty Φ 25 co 75 cm w pierwszej warstwie poszycia 
i blachowkręty Φ 25 co 25 cm, 6. Kołki rozporowe lub dyble; 
7. Systemowa masa szpachlowa spoinowa, taśma spinowa 

i masa szpachlowanie końcowa, 8. Taśma uszczelniająca szer. 50 mm, 
9. Wypełnienie z wełny mineralnej kamiennej lub szklanej 
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Do montaŜu takiej ściany zwykle uŜywa się profili CW (C) 50, dzięki czemu minimalizuje się niezbęd-
ną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności profile słupkowe z obydwu stron łączone są 
poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wyso-
kości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą 
przenosić obciąŜeń z urządzeń sanitarnych i nie będą wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć 
płytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza przy sto-
sowaniu profili CW (C)50 lub profili CW (C) 75. Od strony pomieszczeń o podwyŜszonej wilgotności po-
wietrza naleŜy stosować płyty o podwyŜszonej odporności na zawilgocenie (H2) w obu warstwach. 

Przy montaŜu urządzeń sanitarnych naleŜy stosować specjalne stelaŜe montaŜowe, które przejmują 
obciąŜenia. StelaŜe montuje się do profili stanowiących konstrukcję ściany, a po opłytowaniu jednej stro-
ny (tej od strony armatury) moŜna przystąpić do montaŜu instalacji sanitarnych. Mocowanie rur do stelaŜy 
za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza przenoszenie dźwięków od armatury. Ru-
ry z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej 
zalecane jest teŜ na całej powierzchni wewnętrznej, po obu stronach ściany instalacyjnej. 

MontaŜ izolacji 
Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany, w przypadku montaŜu ścian z płytowaniem dwustronnym 

i po ułoŜeniu w środku instalacji elektrycznej lub sanitarnej, między profilami pionowymi umieszczana jest 
wełna mineralna lub szklana. Sztywna wełna w płytach zazwyczaj nie wymaga mocowania. Wełnę w po-
staci maty zabezpiecza się przed osuwaniem za pomocą specjalnych wieszaków lub długich wkrętów 
wkręcanych w profile. Zastosowanie lekkich konstrukcji wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych jako 
ścian działowych, z wypełnieniem płytami lub matami z wełny mineralnej skalnej lub szklanej, zapewnia 
wszystkie wymagane poziomy izolacyjności akustycznej określone w stosownej Polskiej Normie.  

Płytowanie wielowarstwowe  
Przy pokryciu dwuwarstwowym i wielokrotnym pierwsza warstwa płyt (leŜąca bezpośrednio na kon-

strukcji) oraz następne wewnętrzne są mocowane jedynie sczepnie, przy uŜyciu blachowkrętów 
w rozstawie co 75 cm, natomiast rozstaw wkrętów na warstwie ostatniej (zewnętrznej) jest taki jak przy 
pokryciu jednowarstwowym z zastrzeŜeniem, Ŝe długość wkrętów musi być tak dobrana, aby była więk-
sza od łącznej grubości płyt o 10 mm przy stosowaniu profili stalowych.  

Styki pionowe płyt pokrycia z jednej strony ściany winny być przesunięte o wielkość równą rozstawie-
niu słupków, tj. zwykle co 60 cm. Dla uzyskania takiego przesunięcia, w przypadku gdy po jednej stronie 
ściany rozpoczynano pokrywanie całą płytą, po drugiej stronie naleŜy rozpoczynać połową szerokości 
płyty. Wymóg ten dotyczy równieŜ pokrywania dwuwarstwowego oraz przesunięcia styków w kaŜdej ko-
lejnej warstwie. Mocując płyty do konstrukcji, naleŜy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpo-
średnio na podłodze – powinny być uniesione. Dystans pomiędzy krawędzią płyty a podłogą ma wynosić 
ok. 10 mm. Do takiego ustawienia płyt na powierzchnia stropu lub podłogi w trakcie montaŜu najwygod-
niej uŜywać podkładek z płyt gipsowo-kartonowych. 

Ściany o przebiegu krzywoliniowym (łukowe) 
Konstrukcja ścianki łukowej jest niemal identyczna z konstrukcją ścianki prostej. Wznoszenie ścian 

o przebiegu krzywoliniowym rozpoczyna się od wyznaczenia jej przebiegu na podłodze i suficie. Aby do-
kładnie przenieść ślad ściany z podłogi na sufit, bardzo przydatne jest stosowanie wcześniej wykonanych 
szablonów. W momencie projektowania ściany krzywoliniowej naleŜy pamiętać o tym, Ŝe styki pionowe 
płyt pokrywających jedną i drugą stronę ściany nie będą przypadały na tym samym profilu pionowym CW. 
Równocześnie sam fakt, Ŝe konstrukcja ściany będzie najczęściej stanowiła szablon do obginania płyt, 
wymusza powaŜne zagęszczenie profili pionowych. Rozstaw słupków zaleŜy głównie od promienia krzy-
wizny ściany. Minimalne promienie krzywizny ściany to w przypadku ściany wklęsłej 60 cm, a w przypad-
ku wypukłej 100 cm.  
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Rys. 9 Ściana o przebiegu krzywoliniowym: 
1. Płyty g-k przystosowane go gięcia,  

2. Profil słupkowy CW (C)100, maksymalnie co 30 cm,  
3. Profil poziomy UW (U) (nadcięty), 4. Blachowkręty  

3,5 x 25 mm, 5. Blachowkręty 3,5 x 35 mm, 6. Kołki rozporowe 
lub dyble; max co 100 cm, 7. Taśma uszczelniająca, 8. Wełna 

mineralna skalna lub szklana 

 

Szybkie i perfekcyjne wykonanie ściany łukowej nie stanowi problemu dzięki zastosowaniu specjal-
nych płyt g-k o grubości 6,5 mm, zbrojonych włóknem szklanym. NaleŜy stosować poszycie dwustronne  
w układzie poziomym. 

Największym problemem przy wykonywaniu krzywoliniowych ścian jest zgodne z projektem wygięcie 
profilu UW (U) i zamocowanie go do podłogi i sufitu. Do tego celu uŜywa się specjalnie wstępnie nacina-
nego profilu do łuków ściennych. Profil jest fabrycznie nacięty. Ręcznymi noŜycami do blachy przecina 
się co 5 cm (lub co 10 lub 15 cm przy większych promieniach krzywizny) jedną półkę (po zewnętrznej 
stronie łuku), co umoŜliwia wygięcie profilu w płaszczyźnie poziomej.  

Dla ustabilizowania nadanej krzywizny nacinany profil UW (U) naleŜy zamocować do podłoŜa wbija-
nymi kołkami szybkiego montaŜu rozmieszczonymi maksymalnie co 50 cm przy małych promieniach, 
w fabrycznie wykonanych otworach. W przypadku tych ścian stosuje się w obu warstwach mniejszy roz-
staw wkrętów, który nie powinien przekraczać 20 cm.  

4.2.2. Pytania sprawdzające 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 

i ich wykonania. 
1) Jakie są etapy montaŜu ściany działowej w technologii suchej zabudowy? 
2) Dlaczego konieczne jest oklejanie niektórych profili taśmą akustyczną? 
3) Jakiego rodzaju profile stalowe uŜywane są do montowania ościeŜnic? 
4) O ile mniejsza powinna być długość profilu CW (C) od wysokości pomieszczenia? 
5) Jaka jest podstawowa zasada łączenia profili CW (C) z profilami UW (U)? 
6) Ile wynosi maksymalny łuk ściany wypukłej? 

4.2.3. Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1  
Wyznacz płoŜenie ściany działowej na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia. Zaznacz 

to płoŜenie na wszystkich czterech przegrodach konstrukcyjnych. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z pomieszczeniem, w którym ma być wykonane ćwiczenie, 
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dokonać potrzebnych pomiarów w pomieszczeniu, 
5) wyznaczyć kolejno połoŜenie ściany działowej na ścianach, suficie i podłodze, 



 104 

6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja projektowa pomieszczenia, 
– narzędzia miernicze (laser budowlany), 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
Ćwiczenie 2  

Na wcześniej wyznaczonym połoŜeniu ściany działowej zamocuj profile poziome i pionowe do dal-
szego wykonania ścianki działowej. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z połoŜeniem ścianki działowej wyznaczonej wcześniej (ćwiczenie 1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) dobrać narzędzia do mocowania profili, 
4) dobrać odpowiednie profile i inne materiały,  
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– profile potrzebne do wykonania ściany g-k, 
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profili, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 

Ćwiczenie 3 
Wyznacz połoŜenie ościeŜnic zgodnie z dokumentacją i zamontuj profile do ich mocowania. Zapre-

zentuj wykonane ćwiczenie. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się ze ścianką, w której ma być wykonana ościeŜnica, 
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) wyznaczyć miejsce ościeŜnicy, 
5) zamocować profile w ościeŜnicy, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja projektowa dotycząca rozmieszczenia ościeŜnic, 
– profile do wykonywania mocowania ościeŜnic, 
– narzędzia do montowania profili, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 

Ćwiczenie 4  
Wykonaj montaŜ fragmentu ścianki działowej instalacyjnej do prowadzenia instalacji kanalizacyjnej. 

Zaprezentuj wykonane ćwiczenie. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z pomieszczeniem, w którym ma być wykonane ćwiczenie, 
2) zapoznać się z dokumentacją projektową ścianki instalacyjnej, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) wyznaczyć połoŜenie ścianki instalacyjnej, 
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5) dobrać materiały do wykonania ścianki instalacyjnej, 
6) zamocować profile, 
7) zamontowań płyty g-k, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– płyty g-k, 
– profile stalowe, 
– narzędzia i sprzęt do montaŜu, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 5  
Wykonaj fragment ścianki krzywoliniowej z płyt g-k z poszyciem dwustronnym. 
Zaprezentuj wykonane ćwiczenie. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z pomieszczeniem, w którym ma być wykonane ćwiczenie, 
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia, 
3) zapoznać się dokumentacją techniczną ścianki działowej krzywoliniowej, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dokonać potrzebnych pomiarów w pomieszczeniu, 
6) wyznaczyć połoŜenie ściany działowej, 
7) zamontować profile, 
8) zamontować jedną warstwę płyt g-k, 
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja projektowa, 
– profile stalowe. 
– płyty g-k, 
– narzędzia i sprzęt do montaŜu 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia, 

4.2.4. Sprawdzian postępów 
  

Czy potrafisz:             Tak         Nie 
1) Wymienić podstawowe etapy montaŜu ścian działowych?  � �  
2) RozróŜnić rodzaje profili uŜywanych do wykonywania otworów 

drzwiowych?  � � 
3) Określić rozstaw wkrętów mocujących płyty w ścianie 

z jednowarstwowym poszyciem?  � � 
4) Określić rozstaw wkrętów mocujących płyty kaŜdej z warstw 

w poszyciu dwuwarstwowym?  � � 
5) Wybrać rodzaj płyt g-k stosowanych pomieszczeniach 

o podwyŜszonej wilgotności? � � 
6) Określić sposób gięcia płyty do montaŜu ściany łukowej?  � � 
7) Wymienić zasady montaŜu płyt g-k? � � 
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4.3. Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe 
Po zamocowaniu płyt na ścianie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz łby uŜytych do mocowania 

wkrętów. Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę, naleŜy zamaskować spoiny i łby wkrętów oraz uzupełnić 
ewentualne ubytki i inne uszkodzenia krawędzi płyt. UŜywa się do tego systemowej masy szpachlowej.  

Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, ale przede wszystkim połączenie poszcze-
gólnych arkuszy płyt w jedną całość. Zdecydowana większość stosowanych mas szpachlowych charakte-
ryzuje się tym, Ŝe ich wytrzymałość na ściskanie wielokrotnie przewyŜsza wytrzymałość na rozciąganie. 
Aby umoŜliwić spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających, naleŜy zazbroić ją taśmą 
z materiału włóknistego.  

Spoinowanie jest jednym z najwaŜniejszych etapów mocowania płyt gipsowo-kartonowych. Prawidło-
wy dobór materiałów do spoinowania oraz właściwe wykonanie gwarantują bezusterkowe uŜytkowanie 
pomieszczeń wykonanych w systemie suchej zabudowy wnętrz. 

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na 
rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróŜniamy spoinowanie z taśmą zbro-
jącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu masę szpachlową 
rozprowadzamy poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą 
szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygła-
dzamy masę szpachlową wzdłuŜ całej spoiny. Spoinowanie krawędzi spłaszczonych fabrycznie z uŜy-
ciem taśmy zbrojącej. RozróŜniamy 3 rodzaje taśm zbrojących: 
• taśmę papierową, 
• taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego, 
• taśmę z włókna szklanego (z fizeliny). 

Na połączeniach pionowych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), mogą być 
zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma spoinowa samoprzylepna („siatka”) wklejana na 
krawędziach łączonych płyt g-k bezpośrednio na karton w płytach g-k o krawędziach typu NS i PRO oraz 
na ułoŜoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) dla krawędzi typu NS, PRO, KS 
i KPOS. Taśma „fizelinowa” lub papierowa powinny być wklejona na połączeniach na „mokry gips".  

Połączenia pionowe (na obniŜonych krawędziach fabrycznych) między płytami g-k o krawędzi 
półokrągłej spłaszczonej (KPOS) moŜna szpachlować bez uŜycia taśmy spoinowej w sytuacji 
zastosowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

Szpachlowanie połączeń poziomych między płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych” powinno być wykony-
wane z zastosowaniem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowej wklejanych na „mokry gips”. 
Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami g-k z zastosowaniem taśmy spoinowej 
wklejanej na uprzednio ułoŜoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) wymaga drugiego 
etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową, które ma na celu "przykrycie" taśmy spoinowej 
masą szpachlową.  

 
 
 

Rys. 10. Etapy spoinowania płyt g-k: 
a) naklejenie taśmy na krawędzie płyt i wypełnienie zagłębienia 

masa szpachlową (1), a po wyschnięciu pierwszej warstwy, 
nałoŜenie szerszej, cienkiej warstwy masy finiszowej (2),  

b) z zastosowaniem taśmy papierowej lub taśmy z włókniny 
najpierw nanoszona jest na połączenie płyt warstwa masy 

szpachlowej, w którą wtapiana jest taśma (1), a następnie, po 
związaniu pierwszej warstwy, nakładana jest druga, nieco 

szersza warstwa tej samej masy szpachlowej (2), a na koniec, 
po wyschnięciu spoiny, nakładana jest szersza warstwa masy 

finiszowej 
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Dla sprecyzowania i skatalogowania jakości wykończenia ścian wykonanych w technologii suchej za-
budowy przyjmuje się 4 poziomy jakości szpachlowania powierzchni. Polski standard branŜowy charakte-
ryzujący jej jakość odpowiada klasyfikacji europejskiej (Quality Level) i opisany jest za pomocą 4 pozio-
mów szpachlowania.  

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 (Quality Level 1 (Q1)) 
Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni ścian wykonanych z płyt g-k, w stosunku do któ-

rych nie są formułowane wymagania estetyczne (np. podłoŜe pod płytki ceramiczne). Wystarczy zasto-
sować szpachlowanie podstawowe, które obejmuje wykonanie spoinowania połączeń płyt gipsowo- 
-kartonowych oraz pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących i wykończe-
niowych. 

Szpachlowanie na tym podstawowym poziomie zakłada, aby przy krawędziach płyt g-k typu NS 
i PRO przyklejona była taśma zbrojąca z włókna szklanego (siateczka samoprzylepna) i – w zaleŜności 
od zaleceń dostawcy systemu – zaszpachlowana jedną lub dwiema warstwami systemowej, konstrukcyj-
nej masy szpachlowej.  

Nieco inaczej powinno przebiegać spoinowanie w przypadku płyt o krawędzi typu KS. W tym Wów-
czas przy stosowania papierowej taśmy zbrojącej lub fizelinowej lub taśmy siateczkowej z włókna szkla-
nego, w pierwszej kolejności na połączenie krawędzi powinna być naniesiona warstwa systemowej, kon-
strukcyjnej masy szpachlowej, a następnie wtopiona w nią taśma zbrojąca. NaleŜy pamiętać, Ŝe po wy-
schnięciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie powinno być za-
szpachlowane ponownie jedną warstwą systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

JeŜeli szpachlowane zostały krawędzie płyty g-k typu KPOS – podobnie jak przy krawędziach KS –
przy stosowaniu papierowej taśmy zbrojącej lub fizelinowej lub taśmy siateczkowej z włókna szklanego, 
sprawdzeniu podlega uŜycie w pierwszej kolejności systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej, 
w którą powinna zostać wtopiona taśma zbrojąca. Po wyschnięciu pierwszej warstwy masy konstrukcyj-
nej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie powinno być zaszpachlowane ponownie jedną warstwą sys-
temowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

Warto pamiętać, Ŝe moŜliwe jest równieŜ szpachlowanie bez uŜycia taśm zbrojących dla krawędzi 
KPOS. Do spoinowania bez uŜycia taśmy zbrojącej uŜywana jest specjalna, systemowa, konstrukcyjna 
masa szpachlowa. Na takich połączeniach płyt g-k – w zaleŜności od zaleceń dostawcy systemu – po-
winno mieć miejsce dwu- lub trzykrotne szpachlowanie połączenia płyt g-k  

Przy wielowarstwowym pokrywaniu ścian płytami g-k szpachlowaniu podlegają wszystkie kolejne 
warstwy, a spoiny w warstwie zewnętrznej muszą być dodatkowo zbrojone taśmą do spoinowania. Na-
tomiast szpachlowanie łbów wkrętów w warstwach spodnich nie jest konieczne.  

Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza się występowanie miejscowych zagłębień powstałych 
w skutek skurczu masy szpachlowej i rys po narzędziach. Nie stosuje się szpachlowania dodatkową, fini-
szową masą szpachlową. Zabudowa z płyt g-k wykończona wg zaleceń Poziomu Szpachlowania PSG 1 
ma zastosowanie jako podłoŜe pod okładziny (płytki ceramiczne, panele itp.) oraz w pomieszczeniach 
tymczasowych i technicznych. 

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 (Quality Level 2 (Q2)) 
Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na tym poziomie jest takie wyrównanie 

i wygładzenie powierzchni spoiny, aby wraz z płytą g-k utworzyła jedną powierzchnię. To „wyrównanie” 
dotyczy takŜe elementów mocujących, wewnętrznych oraz zewnętrznych naroŜy, jak równieŜ połączeń. 
Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje szpachlowanie podstawowe PSG 1 oraz powtórne szpa-
chlo-wanie systemowymi masami szpachlowymi: konstrukcyjną, gdy jest to wymagane oraz finiszową, aŜ 
do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej. Nie jest 
dopuszczalne pozostawienie miejscowo występujących zagłębień i rys po uŜytych narzędziach. JeŜeli to 
konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie naleŜy wyszlifować. Tak przygotowana powierzchnia prze-
znaczona jest np. do pokrycia tapetami, farbami strukturalnymi i tynkami ozdobnymi. Przy szpachlowaniu 
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na Poziomie Szpachlowania Gipsowego PSG 2 nie moŜna wykluczyć widocznego, na ostatecznie wy-
kończonej (np. pomalowanej) płaszczyźnie (np. ścianie), przejścia pomiędzy powierzchnią kartonu płyty 
g-k a powierzchnią pokrytą warstwą masy szpachlowej (np. na spoinie).  

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 (Quality Level 3 (Q3)) 
Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zakłada szpachlowanie standardowe PSG 2 oraz szpachlowanie 

całej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) masami systemowymi, szpachlami lub systemo-
wymi gładziami, których zadaniem jest wyrównanie powierzchni oraz zamknięcie mikroporów i ujednoli-
cenie tekstury i chłonności na tych powierzchniach. W tym wypadku grubość nakładanej warstwy jest nie-
wielka i zwykle nie przekracza 1 mm. Osiągnięcie takiego efektu jest moŜliwe pod warunkiem uŜycia pac 
stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawędziach. Ewentualne nierówno-
ści powinny być po stwardnieniu nałoŜonych mas delikatnie zeszlifowane siatką ścierną lub papierem 
ściernym o ziarnistości 200. 

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 (Quality Level 4 (Q4)) 
Do spełnienia najwyŜszych wymagań estetycznych w odniesieniu do szpachlowanych powierzchni 

zabudowy wykonanej z płyt g-k konieczne jest zastosowanie na całej powierzchni opływania cienkiej 
warstwy tynku gipsowego (typu: alabastrowy gips sztukatorski). Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 
zakłada ręczne lub mechaniczne nałoŜenie na całą powierzchnię elementu zabudowy tynku cienkowar-
stwowego lub specjalnej gładzi gipsowej (grubość warstwy do 3 mm). Poza wygładzeniem często wystę-
puje konieczność wypolerowania całej nałoŜonej warstwy. 

Poziom szpachlowania wynika zawsze z klasy pomieszczenia oraz metody jej ostatecznego wykoń-
czenia. Tak przygotowaną powierzchnię ściany moŜna malować farbami matowymi lub tapetować gru-
bymi tapetami.  

Przygotowanie krawędzi ciętych   
Spoinowanie ciętych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych jest trudniejsze. Krawędzie „ostro cięte” nie 

obłoŜone kartonem naleŜy spoinować wieloetapowo. Przy spoinowaniu takich krawędzi naleŜy wykonać 
następujące czynności:  
• sfazować noŜem monterskim, tarnikiem lub specjalnym strugiem krawędź płyty pod kątem 22,5 

stopnia na głębokość 50–75% grubości płyty,  
• zwilŜyć wodą widoczny rdzeń gipsowy,  
• wypełnić systemową masą szpachlową powstały pomiędzy fazowanymi krawędziami trójkąt i wkleić 

równocześnie taśmę papierową, ale tak, aby jak najmniej wystawała ponad płaszczyznę łączonych płyt,  
• po związaniu pierwszego wypełnienia naleŜy nałoŜyć następną warstwę systemowej masy 

szpachlowej przeznaczonej do ostatecznego szpachlowania. Szerokość rozprowadzania tej warstwy 
wynosi ok. 60 cm (po 30 cm od osi spoiny),  

• po związaniu i wyschnięciu poprzedniej warstwy w celu uzyskania maksymalnie gładkiej powierzchni 
moŜna dodatkowo wyrównać i wygładzić spoinę poprzez szlifowanie papierem ściernym. 

Obróbka naroŜy 
Do zbrojenia spoin w naroŜach wewnętrznych nadaje się taśma papierowa. Ma ona wzdłuŜne prze-

tłoczenia umoŜliwiające łatwe zagięcie. Proces szpachlowania jest podobny jak dla krawędzi ciętych. 
Przed szpachlowaniem taśmę papierową naleŜy zwilŜyć wodą. W miejscu stykających się płyt napręŜe-
nia i przesunięcia mogą być większe niŜ na stykach powierzchni ścian płaskich.  

Szpachlowanie naroŜy zewnętrznych odbywa się z wykorzystaniem aluminiowych naroŜników perfo-
rowanych. NaroŜnik powinien być wklejony na placki masy szpachlowej, a nie zamocowany, np. za po-
mocą zszywek tapicerskich.  

Etapy montaŜu naroŜników ochronnych (aluminiowych): 
• oczyścić cięte krawędzie płyt z pyłu (gruntowanie nie jest konieczne), 
• nanieść masę szpachlową na naroŜe plackami w rozstawie nie większym niŜ 10 cm, 
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• wcisnąć i ustawić (wypoziomować) naroŜnik na naroŜu ściany (przykleić), 
• wyrównać wyciśniętą masę i uzupełnić tak, by cały naroŜnik pokryć masą szpachlową po obu 

stronach, 
• w świeŜą masę szpachlową ewentualnie wcisnąć taśmę zbrojącą z włókna szklanego w celu 

zazbrojenia krawędzi zewnętrznej naroŜnika, 
• po wyschnięciu uzupełnić miejsca skurczu masą szpachlową, zaszpachlować na większą szerokość, 
• zgrubienie w naroŜu rozprowadzić masą finiszową na szerokości 30–40 cm. 

Szpachlowanie miejsc zamocowania 
Przed rozpoczęciem szpachlowania naleŜy sprawdzić, czy wkręty nie wystają z płyt. Prawidłowo 

wkręcony wkręt powinien być zagłębiony na ok. 0,5 mm do 1 mm – nie przerywając kartonu wokół łebka. 
Wkręty szpachluje się w dwóch cyklach: przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy szpachlowaniu koń-
cowym masą finiszową. Szlifowanie wkrętów przeprowadza się przy szlifowaniu spoin. 

Ocena efektu końcowego prac w systemach suchej zabudowy 
Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy suchej zabudowie z płyt g-k, na efekt koń-

cowy mają wpływ wszystkie etapy wykonawstwa. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich 
prac związanych z suchą zabudową od momentu trasowania przebiegu ściany aŜ do szpachlowania koń-
cowego przed malowaniem, tapetowaniem lub inną metodą wykończenia powierzchni.  

Szereg czynności podejmowanych przez montera suchej zabudowy naleŜy do tzw. robót zanikają-
cych, stąd mogą – w momencie końcowego oddawania obiektu – pojawić się trudności w ocenie ich ja-
kości. Z tego teŜ powodu monter suchej zabudowy powinien wiedzieć, Ŝe o ile niestaranne wytrasowanie 
przebiegu ściany czy sufitu będzie widoczne i moŜliwe do udokumentowania w chwili odbioru prac, to 
niestarannie wykonana konstrukcja z profili stalowych i np. montaŜ izolacji z wełny mineralnej mogą się 
ujawnić dopiero w czasie późniejszej eksploatacji budynku.  

Przy wykonywaniu elementów systemu suchej zabudowy zazwyczaj wyodrębniane są następujące 
prace zanikające:  
– wykonanie konstrukcji z profili stalowych,  
– ułoŜenie wełny mineralnej,  
– opłytowanie oraz uŜycie taśmy zbrojącej, 
– szpachlowanie połączeń.  

Nie mniej waŜny jest efekt końcowy wykonanych prac. Monter suchej zabudowy – w trakcie wykony-
wania prac – powinien mieć świadomość, iŜ podczas odbioru wykonanych przez niego prac będą oce-
niane tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi, w szczególności sprawdzane 
będą: 
– odchylenia powierzchni od płaszczyzny, czyli czy wstępują pofalowania powierzchni ściany, 
– odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej, czyli czy występują odchylenia, w pionie i poziomie 

w miejscach przecięcia się dwóch płaszczyzn, np. naroŜników wewnętrznych, naroŜników zew-
nętrznych ścian,  

– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 
– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego, 
– odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji. 

Szczegółowy opis moŜliwych odchyleń znajduje się w ksiąŜce pt.: Warunki techniczne odbioru 
i wykonania systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych (praca zbiorowa, Polskie Stowarzy-
szenie Gipsu, Warszawa 2010). 
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Prace wykończeniowe 
Na zaszpachlowaną powierzchnię ściany nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez grun-

towanie wyrównuje się zróŜnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką 
materiał gruntujący musi być suchy. Miejsca bezpośrednio naraŜone na działanie wody (np. w łazience) 
przed połoŜeniem glazury izoluje się tzw. „folią w płynie” – specjalnym preparatem pozwalającym na cał-
kowite ograniczenie wchłaniania wody przez gips zawarty w rdzeniu płyty g-k  

Do malowania stosowane są ogólnodostępne farby dyspersyjne. Nie naleŜy stosować farb zawierają-
cych wapno i szkło wodne. Do tapetowania ścian wykonanych z płyt g-k moŜna stosować wszystkie 
ogólnodostępne tapety i kleje do tapet. W kuchniach i łazienkach zaleca się stosowanie płyt impregno-
wanych typu H2. Przed przyklejaniem glazury płyty muszą zostać zagruntowane. Płyt przygotowanych 
pod wykończenie glazurą nie szpachluje się masami finiszowymi.  

4.3.2. Pytania sprawdzające 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 

i ich wykonania. 
1) Jakie czynności składają się na roboty zanikające? 
2) Jakie występują podstawowe etapy spoinowania płyt g-k?  
3) Co to jest PSG1? 
4) Na czym polega podstawowy poziom szpachlowania PSG1?  
5) Jakie moŜliwe błędy moŜna popełnić w trakcie wznoszenia lekkiej ściany działowej w technologii su-

chej zabudowy? 
6) Jakie prace wykończeniowe mogą być wykonywane na ścianach wykonanych w systemie suchej 

zabudowy? 

4.3.3. Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1 
Wykonaj spoinowanie fragmentu ściany działowej z płyt g-k kończącej się przy podłodze. 

 

 
Rys. 11. Sprawdzanie odchylenia powierzchni 

krawędzi od kierunku pionowego 

 
Rys. 12. Sprawdzanie odchylenia przecinających 

się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze ścianką, w której ma być wykonane spoinowanie, 
2) wybrać poziom jakości spoinowania, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać materiały i sprzęt do spionowania, 
5) wykonać spoinowanie wskazanej części ścianki działowej, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– fragment ściany działowej wykonanej z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 2  
Dokonaj obróbki fragmentu naroŜa ściany działowej wykonanej z płyt g-k. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze ścianką, w której ma być wykonana obróbka naroŜa, 
2) określić sposób obróbki zaleŜnie od rodzaju naroŜa (zewnętrzne/wewnętrzne), 
3) wybrać poziom jakości spoinowania, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dobrać materiały i sprzęt do spionowania, 
6) wykonać obróbkę wskazanego naroŜa ścianki działowej, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– fragment ściany działowej wykonanej z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– materiały do wykończenia naroŜa, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3  
Wykonaj badanie tolerancji ściany działowej z płyt g-k. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się ze ścianką działowa, dla której ma być wykonane badanie tolerancji, 
2) zbadać, czy ścianka jest juŜ wykonana i wykończona, 
3) dobrać potrzebny sprzęt pomiarowy, 
4) dokonać potrzebnych pomiarów ścianki i zbadać tolerancję wykonania, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– fragment ściany działowej wykonanej z płyt g-k, 
– narzędzia miernicze, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
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4.3.4. Sprawdzian postępów 

Czy potrafisz:             Tak         Nie 
1)  Wymienić cechy podstawowego poziomu szpachlowania PSG1?  � � 
2)  RozróŜnić poziomy szpachlowania? � � 
3)  Wymienić etapy montaŜu naroŜników? � � 
4)  Wymienić rodzaje taśm zbrojących? � � 
 

5. Sprawdzian osiągnięć 
 

Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, z luką i wielokrotnego 

wyboru, prawda–fałsz. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
16, 17, 19 – poziom podstawowy, zadania 3, 10, 12, 15, 18, 20 – poziom ponadpodstawowy. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 

i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 

Zestaw zadań testowych 
1. Wymień najwaŜniejsze parametry ściany działowej: 

a) ……………………………………….., 
b) ……………………………………….., 
c) …………………………….…………., 
d) ………………………………………... . 

2. Wymień podstawowe elementy konstrukcji ściany działowej w systemach  suchej zabudowy: 
a) ………………………………………………….…., 
b) ………………………………………………….…., 
c) …………………………………………………......, 
d) …………………………………………………….. . 

3. Określ ile wynosi masa ściany działowej z płyt w standardowej wersji (grubość 12,5 cm): 
a) 25 kg/m2, 
b) 65 kg/m2 
c) 125 kg/m2, 
d) 165 kg/m2, 

4. Wymień główne systemy ścian działowych: 
a) ……………………………………………………., 
b) ……………………………………………………., 
c) …………………………………………………....., 
d) ……………………………………………………. . 

5. Jaki materiał stosuje się do izolacji akustycznej ścian działowych. 
a) styropian, 
b) wełnę mineralną, 
c) pianki izolacyjne, 
d) róŜne. 
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6. Opisz poszczególne elementy konstrukcyjne ściany działowej oznaczone cyframi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 1 – ………………………………………..., 
b) 3 –…………………………………….……, 
c) 7 – …………………………………………., 
d) 8 – ………………………………………….. 
 

7. System ściany działowej znajdujący się w pkt. 6 stosuje się: 
a) w obrębie jednego mieszkania, 
b) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami, 
c)  między lokalami, 
d) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami a korytarzem. 

8. System ściany działowej znajdujący się na rysunku to:  
 
 
 
a) podwójna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym 

poszyciem płytami, 
b) ścianka instalacyjna, 
c) pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym 

poszyciem płytami, 
d) ścianka zwykła z płyt gipsowo-kartonowych. 
 

9. Wysokość ściany o pojedynczej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami wynosi: 
a) 4,5 m, 
b) 5,0 m, 
c) 6,5 m, 
d) 7,0 m. 

10. Maksymalna wysokość ściany o podwójnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem 
płytami wynosi: 
a) 5,0–7,0 m, 
b) 6,5–10,0 m, 
c) 7,5–11,0 m, 
d) 9,0 m.  

11. Charakterystyczne elementy dla niŜej umieszczonej ściany o podwójnej konstrukcji z dwustronnym, 
dwuwarstwowym poszyciem płytami to: 

 
 
a) 8 – taśma izolacyjna, 
b) 9 – wełna mineralna, 
c) 2 – drugi pionowy profil stalowy, 
d) 7– systemowa masa szpachlowa. 
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12. Ściany o podwójnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem płytami stosuje się: 
a) w obrębie jednego mieszkania, 
b) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami, 
c) jako międzylokalowe, 
d) w budynkach biurowych, pomiędzy pokojami a korytarzem. 

13. Opisz poszczególne elementy ściany działowej instalacyjnej oznaczone cyframi: 
 
 
 
 
a) 4 – ………………………………………….., 
b) 8 – ………………………………………….., 
c) 2 – ………………………………………….., 
d) 7 – …………………………………………... 
 

14. Wymień podstawowe etapy montowania ściany działowej: 
a) ……………………………………………………………., 
b) …………………………………………………….………., 
c) ……………………………………………….……………., 
d) …………………………………………………………….., 
e) …………………………………………………………….. . 

15. Wymień podstawowe wymagania, które umoŜliwiają rozpoczęcie montaŜu ściany działowej z płyt g-k: 
a) ………………………………………………………….…., 
b) …………………………………………………….………., 
c) ……………………………………………….……………. . 

16. Linię przy wyznaczaniu połoŜenia ściany na podstawie dokumentacji naleŜy zaznaczyć na: 
a) osi ściany, 
b) linii zewnętrznej ściany, 
c) krawędzi zewnętrznej profilu, 
d) obu liniach zewnętrznych ściany. 

17. Mocowania profili określa się w następującej kolejności: 
a) pionowe, a potem poziome 
b) skrajne poziome, skrajne pionowe, pozostałe, 
c) zawsze z jednej strony, 
d) zawsze najpierw zewnętrzne. 

18. Narysuj konstrukcję profili w oknach świetlikowych o szerokości pasa naświetlania 1150 mm.  
19. Kolejność czynności przy przycinaniu płyt jest następująca: 

a) przecięcie kartonu po drugiej stronie płyty,  przełamanie rdzenia gipsowego, jednostronne 
nacięcie płyty (od strony licowej)  noŜem monterskim, 

b) jednostronne nacięcie płyty (od strony licowej)  noŜem monterskim, przełamanie rdzenia 
gipsowego, przecięcie kartonu po drugiej stronie płyty, 

c) dowolna kolejność, 
d) przecinanie jednorazowe pilarką. 

20. Wymień podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych  płaszczyzn i krawędzi, które  
będą oceniane podczas odbioru wykonanych  prac:   
a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 
d) ………………………………………………, 
e) ……………………………………………… . 
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Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Montowanie systemów ścian działowych 

Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi. 
Numer 
pytania 

Odpowiedź Punktacja 

1 a b c d  

2 a b c d  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b c d  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c d  

13 a b c d  

14 a b c d e  

15 a b c d e  

16 a b c d  

17 a b c d  

18   

19 a b c d  

20 a b c d e  

Razem  
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1.5. Montowanie systemów okładzin ściennych – poradnik dla nauczyciela 

1.   Wprowadzenie 
Przekazujemy Państwu poradnik dla nauczyciela „Montowanie systemów okładzin ściennych”, który 

będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie murarz 712[06]. 
W poradniku zamieszczono: 

– wymagania wstępne, 
– wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje podczas zajęć, 
– przykładowe scenariusze zajęć, 
– propozycje ćwiczeń, które mają na celu ukształtowanie u uczniów umiejętności praktycznych, 
– wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki, 

Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone róŜnymi metodami ze szczególnym 
uwzględnieniem: 
– pokazu z objaśnieniem, 
– tekstu przewodniego, 
– metody projektów, 
– ćwiczeń praktycznych. 

Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróŜnicowane, począwszy od samodzielnej pracy 
uczniów do pracy zespołowej. 

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel moŜe posłuŜyć 
się zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadań testowych, zawierającym róŜnego rodzaju zadania. 

W tym rozdziale podano równieŜ: 
– plan testu w formie tabelarycznej, 
– punktacje zadań, 
– propozycje norm wymagań, 
– instrukcję dla nauczyciela, 
– instrukcję dla ucznia, 
– kartę odpowiedzi, 
– zestaw zadań testowych. 
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2.   Wymagania wstępne 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Montowanie systemów okładzin 

ściennych”, uczeń powinien umieć: 
– stosować terminologię budowlaną, 
– odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
– posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp, 
– transportować materiały budowlane, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy, 
– przygotowywać zaprawy gipsowe, 
– dobierać narzędzia i sprzęt do robót montaŜowych, 
– wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych, 
– wykonywać rusztowania do robót budowlanych. 

3. Cele kształcenia 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: 

– przygotować stanowisko do montaŜu okładzin ściennych, 
– przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu okładzin ściennych, 
– przygotować podłoŜe pod suchy tynk, 
– dobrać odpowiednie płyty do suchego tynku, 
– przygotować i przyciąć płyty do montaŜu suchego tynku, 
– wykonać  suchy tynk na murach (bezpośredni), 
– wyznaczyć płaszczyznę zabudowy suchego tynku, 
– wyznaczyć miejsca mocowania uchwytów dla okładzin na profilach ściennych, 
– dobrać i zamontować profile do montaŜu suchego tynku, 
– ułoŜyć warstwy izolacyjne, 
– ułoŜyć okładziny na profilach ściennych, 
– wykonać montaŜ okładzin do zakrycia instalacji, 
– wykonać prace wykończeniowe typu szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
– zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony 

środowiska. 

4. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ 
Scenariusz zajęć  1 
Osoba prowadząca ………………………………………………. 
Modułowy program nauczania:  Murarz 712[06]. 
Moduł specjalizacji:  Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 712[06].S1. 
Jednostka modułowa: Montowanie systemów okładzin ściennych 712[06].S1.03. 
Temat: Wyznaczanie przebiegu okładziny ściennej. 
Cel ogólny: Wykorzystanie sposobu wyznaczania przebiegu okładzin ściennych z płyt gipsowo- 
-kartonowych. 
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 
– określić przebieg płaszczyzny muru, na którym ma być wykonana okładzina ścienna, 
– wyznaczyć płaszczyznę przebiegu okładziny ściennej, 
– zaznaczyć przebieg okładziny za pomocą „placków” gipsowych.   
Metody nauczania–uczenia się:  
– pokaz z instruktaŜem, 
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Formy organizacyjne pracy uczniów: 
– indywidualna,  
– grupowa. 
Czas: 300 min. 
Środki dydaktyczne: 
– zestawy ćwiczeń opracowane przez nauczyciela dla kaŜdego zespołu uczniów, 
– przyrządy pomiarowe (piony murarskie, łaty, sznurek, laser budowlany), 
– kielnia, 
– klej gipsowy, 
– przybory kreślarskie. 
Przebieg zajęć: 
Zadanie dla ucznia 
Przedmiotem zadania jest wyznaczenie przebiegu okładziny ściennej z płyt gipsowo-kartonowych.  
Faza wstępna 
Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie uczniów z metodą pokazu 
z instruktaŜem. 
Faza właściwa 
Etap 1 
1. Wyjaśnienie celu i przedmiotu pokazu. 
2. Pokaz wyznaczania przebiegu okładziny ściennej. 
3. Pokaz bardziej skomplikowanych czynności przy wyznaczaniu przebiegu okładzin ściennych 
Etap 2 
1. Wybranie grupy uczniów do wykonania pokazu wyznaczania przebiegu okładziny ściennej. 
2. Wybrana grupa uczniów wykonuje wyznaczenie przebiegu okładziny ściennej w tempie zwolnionym. 
3. Wybrana grupa uczniów wykonuje wyznaczenie przebiegu okładziny ściennej w tempie normalnym. 
Etap 3 
1. Podział wszystkich uczniów na mniejsze grupy (2–3 osoby). 
2. Wykonanie czynności wyznaczania przebiegu okładzin ściennej przez wszystkich uczniów. 
3. Ocena poziomu wykonania wszystkich czynności związanych z wyznaczaniem przebiegu okładziny 

ściennej. 
Faza końcowa 

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły im najwięcej trudności. Na-
uczyciel podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje, jakie nowe, waŜne umiejętności zostały wykształcone, 
jakie wystąpiły nieprawidłowości. 
Praca domowa 

Odszukać w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające róŜne konstrukcje ścian dzia-
łowych w z płyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiały przynieść i przedstawić  na zajęciach. 
Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 
– anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, trudności podczas 

realizowania zadania i zdobywania umiejętności, wykorzystywania materiałów dydaktycznych, 
– analiza aktywności uczniów podczas zajęć. 

Scenariusz zajęć 2 
Osoba prowadząca ………………………………………………. 
Modułowy program nauczania:  Murarz 712[06]. 
Moduł specjalizacji:  Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 712[06].S1. 
Jednostka modułowa: Montowanie systemów okładzin ściennych 712[06].S1.03. 
Temat: Przyklejanie płyt gipsowo-kartonowych do muru. 
Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności przyklejania płyt gipsowo-kartonowych do muru. 
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Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 
– dobrać materiały i sprzęt do przyklejania płyt g-k, 
– zorganizować stanowisko do wykonywania przyklejania zgodnie z zasadami bhp, 
– wykonać klejenie płyt g-k do muru, 
– ocenić wykonaną przez siebie pracę. 
Metody nauczania–uczenia się:  
– ćwiczenia praktyczne. 
Formy organizacyjne pracy uczniów: 
– praca zespołowa (grupy 2-osobowe). 
Czas: 220 min. 
Środki dydaktyczne: 
– mur o odpowiednich wymiarach, 
– dokumentacja techniczna, 
– płyty g-k, 
– systemowy klej gipsowy, 
– podstawowy sprzęt mierniczy, 
– narzędzia do nakładania kleju gipsowego, 
– instrukcje bhp, 
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela. 
Przebieg zajęć: 
Zadania dla ucznia 
Przedmiotem zadania jest zamontowanie płyt g-k do muru. 
Faza 1 
1. Sprawy organizacyjne. 
2. Nawiązanie do tematu, omówienie celów zajęć. 
3. Teoretyczna podbudowa i opis czynności, jakie naleŜy wykonać przy klejeniu płyt g-k. 
4. InstruktaŜ bhp. 
5. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ćwiczenia. 
6. Pokaz klejenia płyty g-k do muru przez nauczyciela w normalnym tempie. 
Faza 2 
1. Demonstracja klejenia płyty g-k do muru przez nauczyciela w zwolnionym tempie z omówieniem 

istotnych czynności występujących przy klejeniu płyt. 
2. Demonstracja klejenia płyt do muru przez nauczyciela w tempie normalnym 
Faza 3 
1. Uczniowie w dwuosobowych grupach: 
– pobierają z przygotowanego podręcznego magazynu narzędzia do wykonania ćwiczenia, 
– wyznaczają połoŜenie okładziny ściennej, 
– przygotowują płyty do montaŜu, 
– nakładają klej na ściany, 
– przykładają płyty g-k do „placków” na ścianie, 
– przyklejają drugą płytę g-k obok pierwszej, 
– sprawdzają poprawność przyklejenia płyt za pomocą łaty, 
– zakładają profile wzmacniające naroŜnik, 
– wykonują spoinowanie. 
Zakończenie zajęć 
1) KaŜdy z uczniów wskazuje swoje mocne i słabe strony. 
2) Nauczyciel  analizuje prace uczniów i stwierdza, czy praca przebiega prawidłowo. 
3) Uczniowie prezentują swoją pracę według kolejności wykonanych prac. 
4) Grupa wspólnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy. 
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Praca domowa  
Odszukać w dostępnych źródłach opisy, rysunki lub zdjęcia przedstawiające róŜne wykończenia 

ścian działowych i okładzin ściennych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiały przy-
nieść i przedstawić  na zajęciach. 
Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 
− anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć i zdobytych umiejętności, 
− analiza aktywności uczniów podczas zajęć. 

5. ĆWICZENIA 

5.1. Systemy okładzin ściennych  

Ćwiczenie 1 
Rozpoznaj rodzaje systemów okładzin ściennych  przedstawionych  przez nauczyciela na rysunkach 

lub  modelach. 
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wy-
konania. 

Aby wykonać ćwiczenie uczeń, powinien: 
1) zapoznać się z rodzajami systemów okładzin ściennych (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zapoznać się z materiałami przedstawionymi przez nauczyciela, 
3) rozpoznać poszczególne rodzaje okładzin ściennych, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– metoda przewodniego tekstu. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia, 
– przybory kreślarskie, 
– rysunki lub modele konstrukcji systemów okładzin ściennych. 

Ćwiczenie 2 
Na podstawie przekazanej przez nauczyciela dokumentacji oraz wskazanych miejsc montowania 

okładzin ściennych zaproponuj rodzaj okładziny ściennej.  
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wy-
konania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się zasadami stosowania poszczególnych rodzajów okładzin ściennych (materiał 

nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zapoznać się z dokumentacją przedstawioną przez nauczyciela, 
3) zapoznać się z podłoŜem, na którym ma być wykonana okładzina ścienna, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) wybrać odpowiedni rodzaj okładziny ściennej, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– metoda projektów, metoda przewodniego tekstu. 

Środki dydaktyczne: 
– dokumentacja projektowa, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia. 
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Ćwiczenie 3 
Pogrupuj przekazane przez nauczyciela kartki zawierające nazwy róŜnych materiałów według ich 

stosowania w systemach okładzin ściennych. 
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z rodzajami systemów okładzin ściennych (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zapoznać się z konstrukcją systemów okładzin ściennych (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dokonać podziału kartek z napisami nazw materiałów i dopasować do rodzaju okładzin ściennych, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 
       Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– metoda przewodniego tekstu, metoda projektów. 

Środki dydaktyczne: 
– kartki z nazwami materiałów stosowanych w systemach okładzin ściennych, 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia. 

5.2. Etapy montowania systemów okładzin ściennych 

Ćwiczenie 1  
Wyznacz połoŜenie suchego tynku na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia wskaza-

nego przez nauczyciela.  
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z konstrukcją suchego tynku (materiał nauczania rozdz. 4.2), 
2) zapoznać się z dokumentacją miejsca wykonania suchego tynku, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) przygotować materiały i sprzęt do wyznaczenia połoŜenia suchego tynku, 
5) wyznaczyć połoŜenie suchego tynku, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 
       Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktaŜem, ćwiczenia przedmiotowe. 

Środki dydaktyczne: 
– dokumentacja projektowa pomieszczenia, 
– materiały do wykonywania suchego tynku, 
– narzędzia miernicze, 
– narzędzia i sprzęt do wykonywania suchego tynku,  
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 2 
Wyznacz na płycie g-k miejsca układania kleju gipsowego zgodnie z zasadami przy klejeniu płyt  

w suchym tynku. 
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 



 122 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z konstrukcją suchego tynku (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zapoznać się z zasadami wyznaczania połoŜenia placków gipsowych oraz nakładania kleju 

gipsowego na płyty, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) zaznaczyć na płycie (np. kredą) miejsca nakładania kleju gipsowego, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 
      Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– metoda przewodniego tekstu, ćwiczenia przedmiotowe. 

Środki dydaktyczne: 
– płyta g-k, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia. 
Ćwiczenie 3  

Na ścianie wskazanej przez nauczyciela przyklej dwie płyty g-k  
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z konstrukcją suchego tynku (materiał nauczania rozdz. 4.2), 
2) zapoznać się z miejscem klejenia płyt, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) przygotować płyty, 
5) dobrać materiały, 
6) nałoŜyć klej gipsowy na płyty, 
7) przykleić płyty, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– pokaz z instruktaŜem, pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe. 

Środki dydaktyczne: 
– płyty g-k, 
– narzędzia i sprzęt potrzebny do klejenia płyt g-k, 
– klej gipsowy, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia, 
Ćwiczenie 4 

Wyznacz połoŜenie okładziny ściennej na łącznikach CD60 oraz połoŜenie łączników ES potrzebnych 
do ich mocowania. 
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z konstrukcją okładziny ściennej mocowanej na profilach CD60 (materiał nauczania 

rozdz. 4.2), 
2) zapoznać się z miejscem wykonania okładziny, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) przygotować narzędzia i sprzęt do wyznaczenia połoŜenia okładziny ściennej, 
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5) wyznaczyć połoŜenie okładziny ściennej, 
6) wyznaczyć połoŜenie uchwytów ES, 
7) zamontować kilka uchwytów w wyznaczonych miejscach, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktaŜem. 

Środki dydaktyczne: 
– dokumentacja projektowa dotycząca wykonywania okładzin ściennych, 
– uchwyty ES, 
– narzędzia i sprzęt do wyznaczania połoŜenia okładzin ściennych, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia, 
Ćwiczenie 5  

Wykonaj montaŜ fragmentu okładziny ściennej do prowadzenia instalacji kanalizacyjnej (np. obudowa 
szachtów). 
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę wy-
konania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z konstrukcją okładziny ściennej mocowanej na profilach CD60 (materiał nauczania 

rozdz. 4.2), 
2) zapoznać się z miejscem wykonania okładziny, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) przygotować narzędzia i sprzęt do wyznaczenia połoŜenia okładziny ściennej, 
5) wyznaczyć połoŜenie okładziny ściennej w miejscu prowadzenia instalacji, 
6) zamontować profile i uchwyty, 
7) zamontować płyty, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktaŜem. 

Środki dydaktyczne: 
– płyty g-k, 
– profile stalowe, 
– narzędzia i sprzęt do montaŜu, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia. 

5.3. Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe 

Ćwiczenie 1 
Wykonaj spoinowanie fragmentu okładziny ściennej wykonanej z płyt g-k wskazanego przez nauczy-

ciela. 
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z konstrukcją okładziny ściennej, której ma być wykonane spoinowanie, 
2) wybrać poziom jakości spoinowania, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać materiały i sprzęt do spionowania, 
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5) wykonać spoinowanie wskazanej części okładziny, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe. 

Środki dydaktyczne: 
– fragment okładziny ściennej wykonanej z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 2  
Dokonaj obróbki fragmentu naroŜa wewnętrznego między sufitem a ścianą z wykonaną okładziną 

ścienną. 
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z miejscem, w którym ma być wykonana obróbka naroŜa wewnętrznego, 
2) określić sposób obróbki naroŜa, 
3) wybrać poziom jakości spoinowania, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dobrać materiały i sprzęt do spionowania, 
6) dobrać materiały do wykonania naroŜa wewnętrznego, 
7) wykonać obróbkę wskazanego naroŜa, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe. 

Środki dydaktyczne: 
– fragment sufitu i okładziny ściennej wykonanej z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– materiały do wykończenia naroŜa, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Dokonaj obróbki fragmentu naroŜa zewnętrznego ścian z okładziną ścienną wykonaną z płyt g-k. 

Wskazówki do realizacji 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 

wykonania. 
Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 

1) zapoznać się z miejscem, w którym ma być wykonana obróbka naroŜa zewnętrznego, 
2) określić sposób obróbki naroŜa, 
3) wybrać poziom jakości spoinowania, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dobrać materiały do obróbki naroŜa zewnętrznego, 
6) dobrać materiały i sprzęt do spionowania, 
7) wykonać obróbkę wskazanego naroŜa, 



 125 

8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– pokaz z objaśnieniem, ćwiczenia przedmiotowe. 

Środki dydaktyczne: 
– fragment ścian z okładziną ścienną wykonaną z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– materiały do wykonania naroŜa zewnętrznego, 
– narzędzia do spoinowania, 
– materiały do wykończenia naroŜa, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia. 

6. Ewaluacja osiągnięć ucznia 

Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego 

TEST 1 
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montowanie systemów ścian działowych”. 
Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności: 
– zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19 – z poziomu podstawowego, 
– zadania 15, 16, 17, 18, 20 – z poziomu ponadpodstawowego.  
Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt 

Za kaŜdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń 
otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczeń otrzymuje, gdy odpowie prawidłowo na 
co najmniej 50%. 
Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: 
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego,  
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego, 
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpodstawowego, 
– bardzo dobry – za rozwiązanie 17 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego, 

Plan testu z kluczem odpowiedzi 

Nr 
zada-

nia 

Cel operacyjny 
(mierzone osiągnięcia ucznia) 

Kate-
goria 
celu 

Poziom 
wyma-

gań 

Poprawna 
odpowiedź 

1 
Wymienić podstawowe elementy 
systemu okładzin ściennych 

A P 

– sztywność, 
– wytrzymałość, 
– izolacyjność akustyczna, 
– ognioodporność. 

2 
Wymienić główne systemy okła-
dzin ściennych 

A P 

– płyty gipsowo-kartonowe,  
– profile stalowe, 
– izolacja z wełny mineralnej, 
– masa szpachlowa,  
– spoinowa.  

3 
Określić sposób mocowania płyt 
g-k  
w suchych tynkach 

B P c 

4 
Określić rolę placków gipsowych 
w montaŜu suchych tynków. 

B P b 

5 
Określić długość płyt g-k 
przyklejanych w suchych 
tynkach 

B P c 
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6 
Określić wysokość 
pomieszczeń, w których moŜna 
stosować suchy tynk. 

B P b 

7 

Określić miejsce rozpoczęcia 
przyklejania płyt przy montaŜu 
suchego tynku zaleŜnie od 
wielkości pomieszczenia. 

C P 
a) od brzegu ściany, 
b) od środka ściany. 

8 
Określić miejsce mocowania 
profili CD 60. 

B P c 

9 
Określić rozstaw mocowania 
uchwytów ES do mocowania 
profili CD60. 

B P a, c 

10 
Określić, na jakich profilach 
montuje się przedścianki. 

B P c 

11 

Określić, w których systemach 
okładzin ściennych konieczne 
jest wyznaczenie linii przebiegu 
okładzin. 

B P b, c 

12 
Wyznaczyć miejsca nakładania 
kleju gipsowego na płytach g-k. C P 

 

13 
Określić połoŜenie linii wyzna-
czającej przebieg okładziny. B P c 

14 
Rozpoznać elementy konstrukcji 
okładziny ściennej na profilach 
CD 60.  

B P 

f) 2 – taśma uszczelniająca, 
g) 4 – profil CD 60, 
h) 5 – profil UW, 
i) 6 – uchwyt ES. 

15 

Określić rodzaje materiałów sto-
sowanych przy montowaniu okła-
dzin ściennych na ścianach ze-
wnętrznych 

C PP folia paroizolacyjna  

16 
Określić długość zakładek przy 
łączeniu profili CW (C). 

B PP 
a) 50 cm, 
b) 75 cm, 
c) 100 cm. 

17 
Określić, jakiej wysokości przed-
ścianki moŜna wykonać, stosu-
jąc odpowiednie profile. 

C PP 
a)   3 m, 
b)   4 m, 
c)   5 m. 

18 

Określić długość profili w sto-
sunku do pomieszczenia stoso-
wanych przy montaŜu przed-
ścianki 

B PP b 

19 
Wymienić kolejność czynności 
przy przycinaniu płyt 

B P a 

20 

Wymienić podstawowe 
tolerancje wymiarowe 
przebiegu wykonanych 
płaszczyzn i krawędzi, które 
będą oceniane podczas odbioru 
wykonanych prac 

B PP 

– odchylenia powierzchni od płaszczyzny, czyli czy 
wstępują pofalowania powierzchni okładziny, 

– odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej, 
czyli czy występują odchylenia, w pionie i 
poziomie w miejscach przecięcia się dwóch 
płaszczyzn, np. naroŜników wewnętrznych, 
naroŜników zewnętrznych okładzin,  

– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego, 

– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
poziomego, 

– odchylenie przecinających się płaszczyzn od 
kąta przewidzianego w dokumentacji 
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Przebieg testowania 

Instrukcja dla nauczyciela 
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprze-

dzeniem. 
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie będą 

w teście. 
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 
6. Zapewnić uczniom moŜliwość samodzielnej pracy. 
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas przeznaczony na udziela-

nie odpowiedzi. 
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego (rozładować 

niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich moŜliwości). 
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbliŜającym się czasie zakoń-

czenia udzielania odpowiedzi. 
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego. 
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zadania, które sprawiły 

uczniom największe trudności. 
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydak-

tycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 

Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, z luką i wielokrotnego 

wyboru, prawda–fałsz. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10, 11, 
12, 13, 14, 19 – poziom podstawowy, zadania 15, 16, 17, 18, 20 – poziom ponadpodstawowy. Pracuj 
samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 

7. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 
i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 

8. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 

Materiały dla ucznia: 
• instrukcja, 
• zestaw zadań testowych, 
• karta odpowiedzi. 
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Zestaw zadań testowych 
 

1. Wymień podstawowe elementy wchodzące w skład systemu okładzin ściennych w systemach suchej 
zabudowy: 
a) ……………………………………………………. 
b) ……………………………………………………. 
c) …………………………………………………...... 
d) …………………………………………………….. 

2. Wymień główne systemy okładzin ściennych. 
a) ……………………………………………………. 
b) ……………………………………………………. 
c) …………………………………………………...... 

3. Płyty g-k w suchych tynkach mocuje się sposobem: 
a) klejenia i mocowania mechanicznego, 
b) mocowania tylko mechanicznego, 
c) klejenia, 
d) zaleŜnie od rodzaju konstrukcji. 

4. Jaką rolę w suchych tynkach odgrywają placki gipsowe? 
a) wyrównują ścianę, na której układa się suchy tynk, 
b) wyznaczają płaszczyznę układania płyt g-k, 
c) pozwalają zastosować dodatkowe wypełnienie ściany. 
d) zmniejszają zuŜycie kleju. 

5. Jaką długość powinny mieć płyty g-k przyklejane w systemie suchego tynku? 
a) mniejszą o ok. 3 cm od wysokości pomieszczenia, 
b) taką, aby były dobrze dopasowane do wysokości pomieszczenia, 
c) mniejszą o 1,5 cm od wysokości pomieszczenia, 
d) równą wysokości pomieszczenia. 

6. Maksymalna dopuszczalna wysokość pomieszczeń zabudowywanych suchym tynkiem wynosi:  
a) 2 m, 
b) 3 m, 
c) od 3 do 4 m, 
d) 2,5 m. 

7. Przyklejanie płyt rozpoczyna się od: 
a)  …………………………………. – gdy ściana ma mniej niŜ 6 m długości, 
b)  ………………………………… – gdy ścian ma powyŜej 6 m długości. 

8. Profile CD60 ustawia się pionowo i mocuje się do: 
a) podłogi i sufitu za pomocą odpowiednich uchwytów, 
b) ściany konstrukcyjnej za pomocą odpowiednich uchwytów, 
c) profili przyściennych UD 30 zamocowanych na podłodze i suficie, 
d) profili przyściennych UD 30 rozmieszczonych na całej ścianie. 

9. Rozstaw uchwytów ES do mocowania profili CD60 powinien wynosić: 
a) w pionie maksymalnie 125 cm, 
b) w pionie co najmniej 125 cm, 
c) w poziomie maksymalnie 60 cm, 
d) w poziomie co najmniej 60 cm. 

10. Przedścianki montuje się na profilach: 
a) CD, 
b) UW(U), 
c) CW(C), 
d) UA. 
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11. Które systemy okładzin ściennych wymagają wyznaczania linii przebiegu okładzin? 
a) suchy tynk, 
b) okładzina ścienna na profilach CD60, 
c) przedścianki. 

12. Zaznacz na rzucie płyty miejsca nakładania kleju gipsowego do jej mocowania. 
 
 
 
 
13. Linia wyznaczająca na podłodze przebieg okładziny powinna być linią 

a) wyznaczającą powierzchnię okładziny, 
b) do której przykłada się środek profili UW, 
c) do której przykłada się krawędź zewnętrzną profili UW, 
d) do której przykłada się krawędź wewnętrzną profili UW. 

14. Nazwij elementy konstrukcji okładziny ściennej na profilach CD60: 
 
 
 
 
 
 
a) 2 – 
b) 4 – 
c) 5 – 
d) 6 – 
 
 
 

15. Przy montowaniu okładziny ściennej na ścianie zewnętrznej, oprócz wełny mineralnej konieczne jest 
zastosowanie: 
………………………………………………………………. . 

16. Długość zakładki przy łączeniu profili zaleŜy od ich długości i wynosi 
a) dla profili CW (C) 50 – …………….., 
b) dla profili CW (C) 75 – ……………., 
c) dla profili CW (C) 100- ……………. . 

17. Wysokość przedścianki jaką moŜna wykonać przy zastosowaniu podanych profili wynosi: 
a) dla profili CW (C) 50, UW (U) 50 – …………….., 
b) dla profili CW (C) 75, UW (U) 75 – ……………., 
c) dla profili CW (C) 100, UW (U) 100 – ………… . 

18. Długość profili CW (C) w konstrukcji przedścianki powinna być:  
a) równa wysokości pomieszczenia, 
b) mniejsza o ok. 1 cm od wysokości pomieszczenia, 
c) mniejsza o grubość profili CU,  
d) mniejsza o ok. 2 cm od wysokości pomieszczenia. 

19. Płyty g-k mocuje się do profili: 
a) tylko pionowych, 
b) tylko poziomych, 
c) pionowych i poziomych, 
d) pionowych, a przy większych wysokościach takŜe poziomych. 
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20. Wymień podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi, które 
będą oceniane podczas odbioru wykonanych prac:  
a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 
d) ………………………………………………, 
e) ……………………………………………… . 

Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Montowanie systemów okładzin ściennych. 

Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi. 

Numer 
pytania 

Odpowiedź Punktacja 

1 a b c d  

2 a b c  

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c  

12   

13 a b c d  

14 a b c d  
15     

16 a b c  

17 a b c  

18 a b c d  

19 a b c d  

20 a b c d e  

Razem  

TEST 2 
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montowanie systemów ścian działowych”. 
Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności: 
– zadania 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17,18 – z poziomu podstawowego, 
– zadania 9, 15, 19, 20 – z poziomu ponadpodstawowego. 
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Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt 
Za kaŜdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń 

otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczeń otrzymuje, gdy odpowie prawidłowo na 
co najmniej 50%. 
Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: 
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego,  
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego, 
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 1 z poziomu ponadpodstawowego, 
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpodstawowego, 

Plan testu z kluczem odpowiedzi  

Nr 
za-
da-
nia 

Cel operacyjny 
(mierzone osiągnięcia ucznia) 

Kate
go-
ria 

celu 

Po-
ziom 
wyma
gań 

Poprawna 
odpowiedź 

1 Wyjaśnić pojęcie „suchy tynk”  B P Płyty g-k klejone do podłoŜa 

2 
Określić warunki, jakie musi spełniać 
podłoŜe pod suchy tynk 

B P 
Suche, nietłuste, pozbawione powłok farb wapiennych 
i olejnych 

3 
Określić, jaką funkcję pełnią placki 
gipsowe (marki) w suchym tynku 

B P c 

4 
Określić sposób układania kleju 
gipsowego na płycie przed jej 
klejeniem 

B P d 

5 
Określić miejsce rozpoczynania 
klejenia płyt zaleŜnie od długości 
ściany 

B P a 

6 

Wymienić przypadki, gdy 
uzasadnione jest stosowanie 
okładzin ściennych na profilach 
CD60 

C P 

– wysokość ściany przekracza 300 cm, 
– doprowadzenie powierzchni ściany do klejenia 

klejem są nieuzasadnione ekonomicznie, 
– w przypadku oczekiwania poprawy izolacyjności 

akustycznej i ogniowej ściany. 

7 
Określić sposób ustawiania profili 
CD60 w okładzinach ściennych 

B P c 

8 
Określić, jakie profile stosuje się do 
montowania przedścianek 

B P CW (C), UW 

9 
Określić wielkość zakładek profili 
zaleŜnie od wysokości przedścianki 

B PP 
a) 0,5 m, 
b) 0,75 m, 
c) 1 m. 

10 
Określić miejsce wyznaczania linii 
wyznaczającej przebieg okładziny 
ściennej na profilach CD60 

B P c 

11 
Określić sposób rysowania linii 
wyznaczającej przebieg przedścianki 

B P 
d 
 
 

12 
Ustalić kolejność prac przy montaŜu 
okładziny ściennej 

B P 
b 
 

13 
Określić, czy łączy się profile CD60 
i UD30 w okładzinach ściennych? 

B P b 

14 
Wymienić, jakie profile stosuje się do 
montaŜu przedścianek?  

B P c 
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15 
Określić, kiedy stosuje się folię paro-
izolacyjną przy montaŜu okładzin 
ściennych 

C PP d 

16 
Określić, do jakich profili przykręca 
się płyty 

B P a 

17 
Określić sposób ustawiania płyt przy 
montaŜu okładzin ściennych 

B P b 

18 
Określić sposób rozprowadzania 
masy szpachlowej przy pierwszym 
szpachlowaniu 

B P b 

19 
Określić poziom szpachlowania gdy 
na okładzinie będą układane płytki 
ceramiczne 

B PP  PSG 1 

20 
Określić cel stosowania materiału 
gruntującego 

C PP 
Wyrównanie nasiąkliwości kartonu płyty i masy 
szpachlowej 

Przebieg testowania 
Instrukcja dla nauczyciela 
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprze-

dzeniem. 
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie będą 

w teście. 
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 
6. Zapewnić uczniom moŜliwość samodzielnej pracy. 
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas przeznaczony na udziela-

nie odpowiedzi. 
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego (rozładować 

niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich moŜliwości). 
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbliŜającym się czasie zakoń-

czenia udzielania odpowiedzi. 
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego. 
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zadania, które sprawiły 

uczniom największe trudności. 
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydak-

tycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 
Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, z luką i wielokrotnego 

wyboru, prawda–fałsz. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18 – poziom podstawowy, zadania 9, 15, 19, 20 – poziom ponadpodstawowy. 
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7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 

i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 

Materiały dla ucznia: 
• instrukcja, 
• zestaw zadań testowych, 
• karta odpowiedzi. 

Zestaw zadań testowych 
1. Co oznacza pojęcie „suchy tynk”? 

………………………………………………………………………….. 
2. Jakie warunki musi spełniać podłoŜe, na którym wykonany będzie suchy tynk? 

………………………………………………………………………………… 
3. Placki gipsowe (marki) spełniają następującą rolę: 

a) wyrównują powierzchnię ściany pod suchy tynk, 
b) utwardzają powierzchnię, gruntują, 
c) zaznaczają powierzchnię klejenia płyt g-k, 
d) przyklejają płyty g-k. 

4. Klej gipsowy słuŜący do klejenia płyt powinien być rozłoŜony: 
a) na całej powierzchni płyty, 
b) w trzech ciągłych liniach pionowych, 
c) w liniach poziomych w odległości co 30 cm, 
d) liniowo na krawędziach i punktowo w polu płyty. 

5. Gdy długość ściany wynosi więcej niŜ 6 m, to klejenie płyt zaczyna się od: 
a) środka ściany, 
b) naroŜnika ściany. 

6. Wymień trzy przypadki, gdy uzasadnione jest stosowanie okładzin ściennych na profilach CD60: 
a) …………………………………………………………………………………., 
b) …………………………………………………………………………………., 
c) ………………………………………………………………………………… . 

7. Profile CD60 w okładzinach ściennych ustawia się: 
a) poziomo i pionowo na stykach płyt, 
b) poziomo co 60 cm, 
c) pionowo co 60 cm, 
d) pionowo na stykach płyt. 

8. Jakie profile stosuje się do montowania przedścianki? 
…………………………… 

9. Jakie wielkości zakładki wykonuje się przy montaŜu przedścianek o wysokości: 
a) 3 m – ….…….., 
b) 4 m – …….….., 
c) 5 m – ……… . 

10. Przy wyznaczaniu przebiegu okładziny ściennej na profilach CD60 linie wyznaczające rysuje się na: 
a) ścianach, suficie i podłodze, 
b) ścianach, 
c) podłodze, 
d) ścianie i suficie.  
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11. Przy wyznaczaniu przebiegu przedścianki linie wyznaczające rysuje się na: 
a) ścianach, suficie i podłodze, 
b) ścianach, 
c) jednej ścianie i suficie, 
d) podłodze i suficie.  

12. Po wyznaczeniu połoŜenia tynku montaŜ okładziny ściennej zaczyna się od mocowania: 
a) profili CD60 na ścianie, 
b) profili UD30 na podłodze, 
c) uchwytów ES na ścianie, 

13. Czy profile CD60 i UD30 łączy się trwale? 
a) tak, 
b) nie. 

14. Do montaŜu przedścianek stosuje się profile: 
a) CD, UD, 
b) CD, UW, 
c) CW, UW, 
d) CW, UD. 

15. Folia paroizolacyjna stosowana jest w przypadku montowania: 
a) okładzin ściennych na profilach CD60 we wszystkich ścianach, 
b) wszystkich przedścianek, 
c) okładzin ściennych i przedścianek na ścianie zewnętrznej, 
d) okładzin i przedścianek na ścianie zewnętrznej przy układaniu wełny mineralnej. 

16. Płyty przykręca się do: 
a) profili CD60, 
b) profili UD30, 
c) obu profili CD60 i UD30, 
d) obu profili CD60 i UD30, gdy ściana jest dłuŜsza niŜ 6 m. 

17. Przy montowaniu płyt w okładzinach ściennych naleŜy: 
a) ustawiać płyty na podłodze, 
b) pozostawić szczelinę ok. 1 cm od podłogi, 
c) ustawić tak, aby nie stykały się z podłogą, 
d) ustawiać na profilu UD30. 

18. Przy pierwszym szpachlowaniu masę szpachlową rozprowadza się: 
a) wzdłuŜ spoiny, 
b) poprzecznie do spoiny, 

19. Który Poziom Szpachlowania Gipsowego stosuje się gdy na okładzinie ściennej będą układane płytki 
ceramiczne? 
…………………………………………………………………… .  

20. W jakim celu stosuje się materiał gruntujący? 
………………………………………………………………....... . 
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Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Montowanie systemów okładzin ściennych 

Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi. 
Numer 
pytania 

Odpowiedź Punktacja 

1   

2   

3 a b c d  

4 a b c d  

5 a b  

6     

7 a b c d  

8   

9     

10 a b c d  

11 a b c d  

12 a b c  

13 a b  

14 a b c d  

15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c d  

18 a b  

19   

20   

Razem  
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1.6. Montowanie systemów okładzin ściennych – poradnik dla ucznia 

1.   Wprowadzenie 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o zasadach montaŜu okładzin ściennych w sys-

temach suchej zabudowy wnętrz. Poradnik ten zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć 

opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umoŜliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania 

ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on równieŜ: 
– pytania sprawdzające wiedzę niezbędną do wykonania ćwiczeń, 
– ćwiczenia zawierające polecenie, sposób wykonania oraz wyposaŜenie stanowiska pracy, 
– sprawdzian postępów, sprawdzający poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. 
Wykonując sprawdzian postępów, powinieneś odpowiadać na pytanie „tak” lub „nie”, co oznacza, Ŝe 
opanowałeś materiał albo nie. Zaliczenie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności określo-
nych w tej jednostce modułowej. JeŜeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to po-
proś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz da-
ną czynność. 

4. Zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Po 
opracowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. 
Jednostka modułowa: Montowanie systemów okładzin ściennych, której treści teraz poznasz jest 

częścią modułu Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz instrukcji przeciw-

poŜarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 

2.   Wymagania wstępne 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Montowanie systemów okładzin 

ściennych”, powinieneś umieć: 
– stosować terminologię budowlaną, 
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– odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
– posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp, 
– transportować materiały budowlane, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy, 
– przygotowywać zaprawy gipsowe, 
– dobierać narzędzia i sprzęt do robót montaŜowych, 
– wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych, 
– wykonywać rusztowania do robót budowlanych. 

3. Cele kształcenia 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

– przygotować stanowisko do montaŜu okładzin ściennych, 
– przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu okładzin ściennych, 
– przygotować podłoŜe pod suchy tynk, 
– dobrać odpowiednie płyty do suchego tynku, 
– przygotować i przyciąć płyty do montaŜu suchego tynku, 
– wykonać suchy tynk na murach (bezpośredni), 
– wyznaczyć płaszczyznę zabudowy suchego tynku, 
– wyznaczyć miejsca mocowania uchwytów dla okładzin na profilach ściennych, 
– dobrać i zamontować profile do montaŜu suchego tynku, 
– ułoŜyć warstwy izolacyjne, 
– ułoŜyć okładziny na profilach ściennych, 
– wykonać montaŜ okładzin do zakrycia instalacji, 
– wykonać prace wykończeniowe typu szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
– zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony 

środowiska. 

4. Materiał nauczania 
4.1. Systemy okładzin ściennych  

System suchej zabudowy to zestaw wyrobów, skompletowany i rekomendowany przez producenta 
płyt gipsowo-kartonowych, zamontowany wg wytycznych dostawcy systemu. Na zestaw wyrobów wcho-
dzących w skład systemu składają się: systemowe profile stalowe, płyty gipsowo-kartonowe, taśmy 
uszczelniające, systemowe masy szpachlowe, elementy mocujące i akcesoria. System suchej zabudowy 
pozwala na montaŜ płyt gipsowo-kartonowych bezpośrednio do ściany konstrukcyjnej i innych elementów 
pionowych w budynku. z uŜyciem kleju gipsowego, jak i z uŜyciem profili stalowych. 

Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budowlanych wykonanych w technologii 
suchej zabudowy – takich jak np. okładziny ścienne – uwarunkowana – są w duŜej mierze prawidłowym 
określeniem wymagań. Są one opisane w projekcie budowlanym. Dla okładzin ściennych najwaŜniejsze 
parametry to sztywność i wytrzymałość, które zazwyczaj oznaczają – w przypadku okładzin ściennych – 
maksymalną dopuszczalną wysokość.  

WaŜnym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem okładzin ściennych we współczesnym 
budownictwie jest znaczne skrócenie czasu prowadzenia prac wykończeniowych i uniknięcie praco-
chłonnego tynkowania. Kolejnym parametrem istotnym przy montaŜu okładzin ściennych – w przypadku 
montaŜu z wykorzystaniem profili stalowych – jest izolacyjność akustyczna, która określa komfort uŜyt-
kowania pomieszczenia. Ochrona przed hałasem jest objęta normą budowlaną i określa wymagania sta-
wiane przegrodom budowlanym w zaleŜności od rodzaju pomieszczeń. Natomiast odporność ogniowa 
jest parametrem, który określa czas, w którym w trakcie poŜaru okładzina ścienna (z wyjątkiem suchego 
tynku) jest barierą ogniową. Wymagania odnośnie do odporności ogniowej budynków obiektów budowla-
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nych w zaleŜności od ich przeznaczenia określają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie, co jest egzekwowane w trakcie odbioru prac budowlanych.  

MoŜna wyróŜnić trzy podstawowe rodzaje okładzin ściennych, klasyfikowane ze względu na sposób 
montaŜu płyt g-k Istnieją równieŜ róŜnice w nazewnictwie i niektórych zastosowanych rozwiązaniach, wy-
nikające z oferty handlowej krajowych producentów systemów suchej zabudowy, a które zostały tutaj 
pominięte.  

W zasadzie moŜna wyróŜnić trzy główne systemy okładzin ściennych: 
– suchy tynk (płyta g-k klejona do ściany), 
– okładzina ścienna – płyty g-k mocowane na profilach CD60, 
– przedścianka (obudowa szachtów) 

Dobór właściwego rozwiązania systemu okładzin ściennych, a więc uŜycie kleju lub dobór rodzaju 
zastosowanych profili stalowych, typu płyt gipsowo-kartonowych w poszyciu oraz materiału wypełniają-
cego wnętrze przedścianki lub okładziny ściennej (rodzaj wełny mineralnej, jej gęstość objętościowa, 
grubość) mają decydujące znaczenie dla uzyskania przez ścianę zakładanych parametrów technicznych. 
Dotyczy to izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz sztywności.  

Inaczej mówiąc, dobór właściwego rozwiązania systemu okładzin ściennych jest istotnym elementem 
aranŜacji wnętrza nie tylko od strony estetycznej. Okładziny ścienne i przedścianki wykonane w syste-
mach suchej zabudowy charakteryzuje mała masa 1 m2 zabudowy i jej szybki proces wykonawczy. 

Płyty gipsowo-kartonowe są materiałem niepalnym, pozwalającym na wznoszenie przedścianek 
i okładzin nierozprzestrzeniających ognia.  

Przy zastosowaniu impregnowanych płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej odporności na działa-
nie wilgoci (typu H) nie ma równieŜ ograniczeń w wykorzystywaniu technologii suchej zabudowy do wy-
dzielania pomieszczeń, w których okresowo (do 10 godz.) występuje podwyŜszona wilgotność, nie prze-
kraczająca 85 proc.  

Systemowość rozwiązań powoduje, Ŝe moŜliwa jest – niespotykana przy zastosowaniu innych mate-
riałów – duŜa szybkość i łatwość montaŜu okładzin ściennych, głównie dzięki kompleksowości i dopaso-
waniu elementów systemu oraz wyeliminowaniu pracochłonnych procesów mokrych. Do tego dochodzi 
łatwy sposób prowadzenia instalacji pod okładziną ścienną, która pozwala uniknąć kucia bruzd lub sto-
sowania mało estetycznych listew naściennych. Niespotykana w innych rozwiązaniach jest moŜliwość, 
niemal natychmiastowego uŜytkowania pomieszczeń bez konieczności czekania na osiągnięcie przez 
element odpowiedniej wytrzymałości i wilgotności.  

Suchy tynk 
Płyty gipsowo-kartonowe stosowane jako okładzina ścian murowanych tworzą tak zwany suchy tynk. 

Takie rozwiązanie stosowane jest przede wszystkim przy wykonywaniu remontów pomieszczeń. MoŜna 
w ten sposób zasłonić nieestetycznie wyglądające fragmenty ścian, ukryć instalacje, a takŜe polepszyć 
warunki cieplne. Zastąpienie tynku tradycyjnego płytami gipsowo-kartonowymi znacznie teŜ skraca czas 
remontu. Najprostszym rozwiązaniem dla takiego zastosowania płyt gipsowo-kartonowych jest ich przy-
klejanie na klej gipsowy do podłoŜy pionowych, wykonanych z ceramiki, betonu, gazobetonu i cemento-
wo-wapiennych.  

PodłoŜe, do którego będzie przyklejany suchy tynk nie moŜe być wilgotne, tłuste i musi być pozba-
wione powłok z farb wapiennych i olejnych. PodłoŜe powinno być przygotowane w taki sposób, aby po-
siadało wymaganą przyczepność dla kleju gipsowego. PodłoŜa chłonne o obniŜonej przyczepności nale-
Ŝy zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym wg zaleceń dostawcy systemu. Dokładność wy-
konania ściany murowanej bardzo często znacznie odbiega od wymogów normowych. Zastosowanie płyt 
g-k umoŜliwia skorygowanie tych ewentualnych niedociągnięć.  

Okładzina ścienna montowana na CD60 
Drugą metodą mocowania płyt g-k jest wykonanie okładziny na profilu CD60 na ścianie za pomocą 

profili CD60 mocowanych do ściany za pomocą uchwytów ES ustawianych pionowo co 60 cm.  
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Okładzinę ścienną na profilach CD60 montujemy w przypadku, gdy: 
– wysokość ściany przekracza 300 cm, 
– doprowadzenie powierzchni ściany do klejenia klejem jest nieuzasadnione ekonomicznie, 
– dla poprawy izolacyjności akustycznej i ogniowej ściany.  

Końce profili CD60 wstawia się do zamocowanych poziomo na podłodze i suficie profili przyścien-
nych UD30, mocowanych przy pomocy odpowiednich łączników mechanicznych o rozstawie nieprzekra-
czających 100 cm. Okładziny mogą składać się z jednej lub dwóch warstw. Przy jednokrotnym poszyciu 
stosuje się płyty o grubości minimalnej 12,5 mm. 

Z reguły okładziny ścienne mogą pełnić funkcje estetyczne i podwyŜszające izolacyjność akustyczną 
przegrody, a w przypadku poszycia płytami ogniowymi (typy: F, DF, FH2, DFH2) równieŜ mogą mieć 
kwalifikacje odporności ogniowej. Izolacyjność akustyczna przegrody tradycyjnej zostaje znacząco po-
prawiona w przypadkach, gdy przestrzeń pomiędzy podłoŜem a poszyciem z płytą g-k wypełnimy wełną 
mineralną. 

Przedścianka 
Przedścianka to konstrukcja samonośna. Montuje się ją przy istniejących ścianach w celu poprawy 

izolacyjności akustycznej i ogniowej. Tego typu konstrukcje stosuje się równieŜ jako okładziny szachtów 
windowych i instalacyjnych lub w przypadku, gdy powierzchnia ściany jest nierówna lub małonośna. Mon-
taŜ przedścianki na profilach CW (C) przypomina wznoszenie samodzielnej ścianki obłoŜonej jedno-
stronnie płytą g-k Izolacyjność akustyczna przedścianki zaleŜy od materiałów i technologii montaŜu. 
W praktyce, zaleŜnie od oczekiwań, stosuje się róŜnego rodzaju okładziny.  

W zaleŜności od wysokości pomieszczenia dobiera się odpowiedni wymiar profilu.  

Tabela 1. Zestawienie wysokości ścian i grubości profili 

Wysokość przedścianki TYP konstrukcji  

 3 m 
CW (C) 50 
UW (U) 50 

4 m 
CW (C) 75 
UW (U) 75 

5 m  
CW (C) 100 
UW (U) 100 

Ze względu na to, Ŝe maksymalne długości handlowe profili wynoszą 4 m, w niektórych przypadkach 
zachodzi konieczność łączenia profili na długości np. na zakładkę. Długość zakładki dla profilu CW (C) 
100 wynosi 1,0 m, dla profilu CW (C) 75 wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50. W ścia-
nach o wysokości do 300 cm nie wolno stosować profili łączonych na długości.  

4.1.2. Pytania sprawdzające 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 

i ich wykonania. 
1) Z jakich materiałów wykonuje się okładziny ścienne? 
2) Jakie cechy charakteryzują suchy tynk? 
3) Jakie znasz typy okładzin ściennych? 
4) W jaki sposób mocowane są płyty g-k do ściany w suchym tynku?  
5) Jakie są zasady wykonywania okładzin ściennych mocowanych na klej gipsowy? 
6) Co to jest przedścianka? 
7) Jakie rodzaje profili stosuje się do wykonywania okładzin ściennych? 
8) Jakie rodzaje płyt g-k stosuje się do poszczególnych typów okładzin ściennych? 
9) Czym róŜni się przedścianka od okładzin ściennych mocowanych na profilach CD60? 
10) Jakie rodzaje profili stosuje się do wykonywania przedścianek zaleŜnie od ich wysokości? 



 140 

4.1.3. Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1 
Rozpoznaj rodzaje systemów okładzin ściennych przedstawionych przez nauczyciela na rysunkach 

lub modelach. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z rodzajami systemów okładzin ściennych (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zapoznać się z materiałami przedstawionymi przez nauczyciela, 
3) rozpoznać poszczególne rodzaje okładzin ściennych, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia, 
– przybory kreślarskie, 
– rysunki lub modele konstrukcji systemów okładzin ściennych. 

Ćwiczenie 2 
Na podstawie przekazanej przez nauczyciela dokumentacji oraz wskazanych miejsc montowania 

okładzin ściennych zaproponuj rodzaj okładziny ściennej.  
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się zasadami stosowania poszczególnych rodzajów okładzin ściennych (materiał 

nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zapoznać się z dokumentacją przedstawioną przez nauczyciela, 
3) zapoznać się z podłoŜem, na którym ma być wykonana okładzina ścienna, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) wybrać odpowiedni rodzaj okładziny ściennej, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja projektowa, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Pogrupuj przekazane przez nauczyciela kartki zawierające nazwy róŜnych materiałów według ich 

stosowania w systemach okładzin ściennych. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z rodzajami systemów okładzin ściennych (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zapoznać się z konstrukcją systemów okładzin ściennych (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dokonać podziału kartek z napisami nazw materiałów i dopasować do rodzaju okładzin ściennych, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– kartki z nazwami materiałów stosowanych w systemach okładzin ściennych, 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 

Czy potrafisz:             Tak         Nie 
1) RozróŜnić rodzaje okładzin ściennych? � � 
2) RozróŜnić podstawowe elementy konstrukcyjne okładziny ściennej  

montowanej na profilach cd 60? � � 
3) Wymienić rodzaje profili stalowych do wznoszenia konstrukcji  

przedścianki? � � 
4) Określić zalety okładzin ściennych? � � 
5) RozróŜnić materiał izolacyjny wykorzystywany w przedściankach 

i okładzinach ściennych?  � � 

4.2. Etapy montowania systemów okładzin ściennych 

Ogólne wymogi prowadzenia robót 
Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest moŜliwe dopiero wtedy, gdy są zakończone 

wszystkie roboty „mokre” (wraz z wylewkami) oraz została zamontowana stolarka okienna. Równocze-
śnie wymaga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie spadała poniŜej 10°C. JeŜeli roboty są pro-
wadzone w okresie zimowym, powinno juŜ funkcjonować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania mini-
malnej temperatury dotyczy równieŜ czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. Niedo-
puszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnicami budowlanymi (np. przez 8 godz.) 
i dopuszczanie do spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymóg ten wynika z konieczności utrzy-
mania nieprzekraczającej 70% wilgotności względnej powietrza. Przypomnieć naleŜy równieŜ, Ŝe płyty  
g-k muszą być składowane w pomieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem.  
 

Wyznaczanie przebiegu okładziny ściennej 
Okładziny ścienne z płyt gipsowo-kartonowych powstają poprzez przyklejenie płyt gipsowo- 

-kartonowych bezpośrednio do ściany lub obłoŜenie konstrukcji – wykonanych z systemowych profili sta-
lowych – płytami g-k, montowanych jako konstrukcja samonośna albo bezpośrednio do ściany za pomo-
cą łączników ES.  

W pierwszym przypadku nie ma potrzeby wyznaczania linii określającej przebieg okładziny ściennej. 
W przypadku przedścianek i okładziny ściennej montowanej na profilach CD60 konieczne jest wyzna-
czanie przebiegu okładziny ściennej, tzw. trasowanie. Zgodnie z projektem naleŜy wyrysować na podło-
dze przebieg planowanej ścianki. Zasadniczo wystarczy zaznaczenie jej jedną linią, jednak powinna być 
to linia, do której będzie dosunięty profil UW (U). Wymaga to od montera systemów suchej zabudowy 
przeprowadzenia prostych obliczeń. W projekcie podawane są zazwyczaj albo wymiary do osi ścianki, 
albo do jej krawędzi, podczas gdy linia narysowana na podłoŜu ma wytyczać krawędź profilu UW (U). 
Początkowo monter powinien rysować linie po obu stronach profilu, a dopiero po zdobyciu większego do-
świadczenia wystarczy zaznaczać umownym znakiem umieszczonym obok linii, po której stronie nary-
sowanej linii będzie usytuowany profil.  

Po wyznaczeniu przebiegu przedścianki na podłodze naleŜy narysować jej przebieg równieŜ na sufi-
cie. Czynność tę moŜna przyspieszyć i uprościć, stosując np. laser budowlany. Posługując się tym przy-
rządem, moŜna nie tylko przenosić poziomy i wyznaczać kąty proste na płaszczyźnie poziomej, ale 
przede wszystkim wyznaczać przebieg płaszczyzn pionowych. 
 

MontaŜ suchego tynku 
 Pierwszą czynnością przy klejeniu płyty g-k „na plackach” jest wyznaczenie płaszczyzny przebiegu 

okładziny. Do wyznaczenia tej płaszczyzny znakomicie nadaje się poziomnica budowlana. MoŜna to tak-
Ŝe wykonać dwoma pionami murarskimi i łatą lub sznurkiem przeprowadzonym poziomo. Dla ułatwienia 
późniejszego układania płyt naleŜy zaznaczyć wyznaczoną płaszczyznę za pomocą placków gipsowych, 
zwanych markami. Płyty powinny być przyklejone klejem gipsowym rozłoŜonym punktowo w polu płyty 
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oraz liniowo na wszystkich czterech krawędziach, w celu uniknięcia tzw. „klawiszowania płyt”. „Placki” z kleju 
gipsowego naleŜy nałoŜyć w dwu pionowych rzędach oddalonych od siebie o 35 cm (mierząc osiowo) na 
środku płyty. Odległości pomiędzy plackami mierzone w pionie równieŜ nie powinny być większe niŜ 35 cm. 
Do mocowania płyt g-k naleŜy stosować systemowe kleje gipsowe, przeznaczone do mocowania płyty g-k 
Niedopuszczalne jest wykonanie połączeń poziomych. Przed nakładaniem kleju gipsowego naleŜy mieć 
przygotowane płyty przycięte na odpowiednią długość (wysokość pomieszczenia minus 1,5 cm). Uwaga, 
maksymalna dopuszczalna wysokość pomieszczeń zabudowywanych suchym tynkiem wynosi 300 cm. 
Przyklejanie płyt moŜna rozpoczynać od naroŜnika lub od środka ściany. Przy długości mniejszej od 6 m 
moŜna zaczynać od naroŜnika, a powyŜej tego wymiaru od środka szerokości ściany. 
 
            
 
 
 
              
  
 
 
 

Rys. 1. Podstawowe zasady montaŜu suchego tynku: 
1. ścianka, 2. przyklejona płyta, 

3. płyta z nałoŜonymi plastrami kleju gipsowego 
 

Prawidłowe zamocowanie pierwszej płyty decyduje o jakości wykonania całej okładziny, dlatego na-
leŜy tę czynność wykonać szczególnie starannie. Ta pierwsza płyta będzie stanowiła „bazę” wyznaczają-
cą płaszczyznę dla pozostałych płyt. Zalecane jest kontrolowanie „na bieŜąco” połoŜeń kolejnych płyt.  

WaŜne jest, aby dolna krawędź płyty była lekko uniesiona, ok. 10–15 mm nad płaszczyznę podłogi. 
Przy przyklejaniu obok drugiej i kaŜdej następnej płyty ustawia się je do poprzednio osadzonej, a współ-
płaszczyznowość kontroluje się długą na 200 cm, sztywną łatą (najlepiej aluminiową o przekroju skrzyn-
kowym). Sprawdzenia dokonuje się, przykładając łatę poziomo w trzech miejscach na wysokości ściany. 

MontaŜ konstrukcji 
W przypadku suchego tynku montowanego do ściany za pomocą systemowego kleju gipsowego nie 

występuje montaŜ konstrukcji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Okładzina ścienna na profilach CD 60: 
1. Płyta g-k, 2. taśma uszczelniająca, 3. wełna mineralna, 

4. profil CD 60, 5. Profil UD 30, 6. Uchwyt ES do profili CD 60 
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MontaŜ okładziny rozpoczyna się od wyznaczenia płaszczyzny zabudowy. Na podłodze i suficie za 
pomocą sznura z kolorowym proszkiem odznacza się linie wyznaczające płaszczyznę pionową. WzdłuŜ 
narysowanych linii za pomocą kołków szybkiego montaŜu mocuje się profile UD 30.  

Następnie na ścianie wyznacza się miejsca mocowania uchwytów typu ES, rozstawiając je co 60 cm 
w poziomie i maksymalnie co 125 cm w pionie. Profil CD 60 przycina się na długość mniejszą o ok. 
10 mm od wysokości pomieszczenia i wkłada się w zamocowane profile UD 30 i uchwyt ES.  

Uwaga – nie naleŜy łączyć trwale profili CD60 z UD30. Za pomocą wkrętów przykręcane są profile do 
uchwytów ES. Po kaŜdej stronie profilu powinny być po dwa wkręty. Przed przystąpieniem do przykręca-
nia płyt naleŜy sprawdzić za pomocą długiej łaty, czy płaszczyzna zabudowy jest równa. 

W przypadku przedścianki profile UW montuje się, oklejając je wcześniej taśmą uszczelniającą.  
Profile CW (C) produkowane są w długościach zbliŜonych do najczęściej spotykanej wysokości po-

mieszczeń, jednak zazwyczaj i tak konieczne jest ich skracanie. Dokonuje się tego ręcznymi noŜycami do 
blachy. Jest zasadą, Ŝe długość profilu CW (C) powinna być o ok. 10 mm mniejsza od wysokości po-
mieszczenia. Uwaga – nie naleŜy łączyć trwale profili CW z UW. 

Ze względu na to, Ŝe maksymalne długości handlowe profili wynoszą 4 m, w niektórych przypadkach 
zachodzi konieczność łączenia profili na długości, np. na zakładkę. Długość zakładki dla profilu CW (C) 
100 wynosi 1,0 m, dla profilu CW (C) 75 wynosi 0,75 m. Natomiast 0,50 m dla profilu CW (C) 50. 
W ścianach o wysokości do 300 cm nie wolno stosować profili łączonych na długości.  

MontaŜ izolacji 
W systemie suchej zabudowy, w której płyty montowane są na placki klejowe nie stosujemy izolacji, 

z wyłączeniem płyt zespolonych (płyta g-k połączona z izolacją). W dwóch pozostałych systemach, tj. 
przedścianki i okładziny ściennej w razie konieczności zwiększenia izolacyjności termicznej, ogniowej lub 
akustycznej pomiędzy profile układa się warstwę wełny mineralnej o grubości nie większej niŜ odległość 
czoła profilu od ściany. JeŜeli okładzina ścienna montowana jest na ścianie zewnętrznej, konieczne jest 
zastosowanie folii paroizolacyjnej, montowanej pomiędzy wełnę mineralną a płyty g-k W przypadku okła-
dziny ściennej montowanej na profilach CD60 wełnę mineralną mocuje się po zamontowaniu uchwytów 
ES poprzez nabicie mat.  

W przypadku przedścianki montujemy wełnę mineralna pomiędzy profilami. Wełna powinna wypeł-
niać szczelnie przestrzeń pomiędzy profilami. Niedokładne ułoŜenie wełny mineralnej powoduje obniŜe-
nie skuteczności izolacji. Zastosowanie lekkich konstrukcji wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych jako 
ścian działowych, z wypełnieniem płytami lub matami z wełny mineralnej skalnej lub szklanej, zapewnia 
wszystkie parametry izolacyjności akustycznej. 

Płytowanie 
Montując płyty g-k jako okładziny ścienne, najczęściej ustawia się je długością w kierunku pionowym 

tak, aby sięgały od podłogi do sufitu. W przypadku suchego tynku maksymalna wysokość nie moŜe prze-
kroczyć 3 m (dostępna w handlu długość płyty g-k). Takich ograniczeń nie ma w przypadku montaŜu płyt 
g-k na profilach stalowych przytwierdzonych do ściany za pomocą uchwytów typu ES. Płyty przykręca się 
tylko do profili CD 60, nie naleŜy przykręcać płyt do profili poziomych (UD 30). Płyt nie naleŜy stawiać 
bezpośrednio na podłoŜu. NaleŜy pozostawić szczelinę ok. 10 mm. 

4.2.2. Pytania sprawdzające 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 

i ich wykonania. 
1) Jakie są warunki wykonywania okładzin ściennych z płyt g-k? 
2) Jakie są zasady wyznaczania połoŜenia okładziny ściennej? 
3) Jakie rodzaju profili stalowych uŜywane są do montaŜu konstrukcji przedścianki? 
4) Do czego stosowany jest uchwyt ES? 
5) Jaka jest maksymalna odległość pomiędzy plackami kleju przy montaŜu płyt g-k? 
6) Ile wynosi maksymalna wysokość okładziny ściennej montowanej na klej gipsowy? 
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7) W którym z systemów okładzin ściennych stosowana jest izolacja termiczna? 
8) Co to są marki (repery)? 

4.2.3. Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1  
Wyznacz połoŜenie suchego tynku na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia wskaza-

nego przez nauczyciela.  
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z konstrukcją suchego tynku (materiał nauczania rozdz. 4.2), 
2) zapoznać się z dokumentacją miejsca wykonania suchego tynku, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) przygotować materiały i sprzęt do wyznaczenia połoŜenia suchego tynku, 
5) wyznaczyć połoŜenie suchego tynku, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja projektowa pomieszczenia, 
– materiały do wykonywania suchego tynku, 
– narzędzia miernicze, 
– narzędzia i sprzęt do wykonywania suchego tynku,  
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 2 
Wyznacz na płycie g-k miejsca układania kleju gipsowego zgodnie z zasadami przy klejeniu płyt 

w suchym tynku. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z konstrukcją suchego tynku (materiał nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zapoznać się z zasadami wyznaczania połoŜenia placków gipsowych oraz nakładania kleju 

gipsowego na płyty, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) zaznaczyć na płycie (np. kredą) miejsca nakładania kleju gipsowego, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– płyta g-k, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3  
Na ścianie wskazanej przez nauczyciela przyklej dwie płyty g-k.  

Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z konstrukcją suchego tynku (materiał nauczania rozdz. 4.2), 
2) zapoznać się z miejscem klejenia płyt, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) przygotować płyty, 
5) dobrać materiały, 
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6) nałoŜyć klej gipsowy na płyty, 
7) przykleić płyty, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– płyty g-k, 
– narzędzia i sprzęt potrzebny do klejenia płyt g-k, 
– klej gipsowy, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia, 

Ćwiczenie 4 
Wyznacz połoŜenie okładziny ściennej na łącznikach CD60 oraz połoŜenie łączników ES potrzebnych 

do ich mocowania. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z konstrukcją okładziny ściennej mocowanej na profilach CD60 (materiał nauczania 

rozdz. 4.2), 
2) zapoznać się z miejscem wykonania okładziny, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) przygotować narzędzia i sprzęt do wyznaczenia połoŜenia okładziny ściennej, 
5) wyznaczyć połoŜenie okładziny ściennej, 
6) wyznaczyć połoŜenie uchwytów ES, 
7) zamontować kilka uchwytów w wyznaczonych miejscach, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– dokumentacja projektowa dotycząca wykonywania okładzin ściennych, 
– uchwyty ES, 
– narzędzia i sprzęt do wyznaczania połoŜenia okładzin ściennych, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia, 

Ćwiczenie 5  
Wykonaj montaŜ fragmentu okładziny ściennej do prowadzenia instalacji kanalizacyjnej (np. obudowa 

szachtów). 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z konstrukcją okładziny ściennej mocowanej na profilach CD60 (materiał nauczania 

rozdz. 4.2), 
2) zapoznać się z miejscem wykonania okładziny, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) przygotować narzędzia i sprzęt do wyznaczenia połoŜenia okładziny ściennej, 
5) wyznaczyć połoŜenie okładziny ściennej w miejscu prowadzenia instalacji, 
6) zamontować profile i uchwyty, 
7) zamontować płyty, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– płyty g-k, 
– profile stalowe, 
– narzędzia i sprzęt do montaŜu, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów 
            
Czy potrafisz:             Tak         Nie 
1) Wymienić podstawowe etapy montaŜu suchego tynku?  � �  
2) RozróŜnić rodzaje profili uŜywanych do wykonywania okładziny 

ściennej?  � � 
3) Określić rozstaw wkrętów mocujących płyty w ścianie 

z jednowarstwowym poszyciem?  � � 
4) Określić rozstaw wkrętów mocujących płyty kaŜdej z warstw 

w poszyciu dwuwarstwowym?  � � 
5) Wskazać rodzaj płyty g-k stosowanej w pomieszczeniach 

o podwyŜszonej wilgotności?  � � 
6) Wymienić zasady montaŜu płyt g-k?  � � 
 

4.3. Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe 
Po zamocowaniu płyt na ścianie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz łby uŜytych do mocowa-

nia wkrętów. Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę, naleŜy zamaskować spoiny i łby wkrętów oraz uzu-
pełnić ewentualne ubytki i inne uszkodzenia krawędzi płyt. UŜywa się do tego systemowej masy szpa-
chlowej.  

Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, ale przede wszystkim połączenie poszcze-
gólnych arkuszy płyt w jedną całość. Zdecydowana większość stosowanych mas szpachlowych charakte-
ryzuje się tym, Ŝe ich wytrzymałość na ściskanie wielokrotnie przewyŜsza wytrzymałość na rozciąganie. 
Aby umoŜliwić spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających, naleŜy zazbroić ją taśmą 
z materiału włóknistego.  

Spoinowanie jest jednym z najwaŜniejszych etapów mocowania płyt gipsowo-kartonowych. Prawi-
dłowy dobór materiałów do spoinowania oraz właściwe wykonanie gwarantują bezusterkowe uŜytkowanie 
pomieszczeń wykonanych w systemie suchej zabudowy wnętrz. 

Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na 
rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróŜniamy spoinowanie z taśmą zbro-
jącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu masę szpachlową 
rozprowadzamy poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą 
szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygła-
dzamy masę szpachlową wzdłuŜ całej spoiny. 

Do spoinowania krawędzi spłaszczonych fabrycznie uŜywa się taśmy zbrojącej. RozróŜniamy 3 ro-
dzaje taśm zbrojących: 
– taśmę papierową, 
– taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego, 
– taśmę z włókna szklanego (z fizeliny). 

Na połączeniach pionowych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), mogą być 
zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma spoinowa samoprzylepna („siatka”) wklejana jest 
na krawędziach łączonych płyt g-k bezpośrednio na karton w płytach g-k o krawędziach typu NS i PRO 
oraz na ułoŜoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) dla krawędzi typu NS, 
PRO, KS i KPOS. Taśmy „fizelinowe” lub papierowe powinny być wklejone na połączeniach na „mokry 
gips”.  

Połączenia pionowe (na obniŜonych krawędziach fabrycznych) między płytami g-k o krawędzi pół-
okrągłej spłaszczonej (KPOS) moŜna szpachlować bez uŜycia taśmy spoinowej w sytuacji zastosowania 
specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

Szpachlowanie połączeń poziomych między płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych” powinno być wykony-
wane z zastosowaniem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowej wklejanych na „mokry gips”. 
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Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami g-k z zastosowaniem taśmy spo-
inowej wklejanej na uprzednio ułoŜoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips") wymaga dru-
giego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową, które ma na celu „przykrycie" taśmy spo-
inowej masą szpachlową. O poziomie estetyki wykończenia wnętrz wykonanych z płyt gipsowo-karto-
nowych decyduje gładkość ich powierzchni. Spoiny nie mogą być widoczne (wypukłe, wklęsłe) po poma-
lowaniu lub tapetowaniu. 

 
Rys. 3. Etapy spoinowania płyt g-k: 

1. Zachowujemy odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami podczas montaŜu, odpowiednie odległości pomiędzy 
wkrętami a krawędziami ciętymi i fazowanymi płyty. Stosujemy wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta. 

2. Spoinę wypełniamy systemowym gipsem do szpachlowania spoin. 3. Szpachlowanie uzbrojonej krawędzi 
zamaskuje miejsca łączenia płyt. 4. Taśma papierowa lub fizelinowa utrzymywana jest na powierzchni płyty 

i maskowana za pomocą gipsu. 5. Powtórne szpachlowanie 
 

Dla sprecyzowania i skatalogowania jakości wykończenia ścian wykonanych w technologii suchej za-
budowy przyjmuje się 4 poziomy jakości szpachlowania powierzchni. Polski standard branŜowy charakte-
ryzujący jej jakość odpowiada klasyfikacji europejskiej (Quality Level) i opisany jest za pomocą 4 pozio-
mów szpachlowania.  
 

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 (Quality Level 1 (Q1)) 
Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni ścian wykonanych z płyt g-k, w stosunku do których 

nie są formułowane wymagania estetyczne, (np. podłoŜe pod płytki ceramiczne) wystarczy zastosować 
szpachlowanie podstawowe, które obejmuje wykonanie spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych 
oraz pokrycie masą szpachlową widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych. 

Szpachlowanie na tym podstawowym poziomie zakłada, aby przy krawędziach płyt g-k typu NS 
i PRO przyklejona była taśma zbrojąca z włókna szklanego (siateczka samoprzylepna) i – w zaleŜności 
od zaleceń dostawcy systemu – zaszpachlowana jedną lub dwiema warstwami systemowej, konstrukcyj-
nej masy szpachlowej.  

Nieco inaczej powinno przebiegać spoinowanie w przypadku płyt o krawędzi typu KS. Wówczas przy 
stosowania papierowej taśmy zbrojącej lub fizelinowej lub taśmy siateczkowej z włókna szklanego, 
w pierwszej kolejności na połączenie krawędzi powinna być naniesiona warstwa systemowej, konstruk-
cyjnej masy szpachlowej, a następnie wtopiona w nią taśma zbrojąca. NaleŜy pamiętać, Ŝe po wyschnię-
ciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie powinno być zaszpa-
chlowane ponownie jedną warstwą systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

JeŜeli szpachlowane zostały krawędzie płyty g-k typu KPOS – podobnie jak przy krawędziach KS – 
przy stosowania papierowej taśmy zbrojącej lub fizelinowej lub taśmy siateczkowej z włókna szklanego, 
sprawdzeniu podlega uŜycie w pierwszej kolejności systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej, 
w którą powinna zostać wtopiona taśma zbrojąca. Po wyschnięciu pierwszej warstwy masy konstrukcyj-

1 2 3 

4 5 
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nej z wtopioną taśmą zbrojącą, połączenie powinno być zaszpachlowane ponownie jedną warstwą sys-
temowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

Warto pamiętać, Ŝe moŜliwe jest równieŜ szpachlowanie bez uŜycia taśm zbrojących dla krawędzi 
KPOS. Do spoinowania bez uŜycia taśmy zbrojącej uŜywana jest specjalna, systemowa, konstrukcyjna 
masa szpachlowa. Na takich połączeniach płyt g-k – w zaleŜności od zaleceń dostawcy systemu – po-
winno mieć miejsce dwu- lub trzykrotne szpachlowanie połączenia płyt g-k  

Przy wielowarstwowym pokrywaniu ścian płytami g-k, szpachlowaniu podlegają wszystkie kolejne 
warstwy, a spoiny w warstwie zewnętrznej muszą być dodatkowo zbrojone taśmą do spoinowania. Na-
tomiast szpachlowanie łbów wkrętów w warstwach spodnich nie jest konieczne.  

Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza się występowanie miejscowych zagłębień powstałych 
w skutek skurczu masy szpachlowej i rys po narzędziach. Nie stosuje się szpachlowania dodatkową, fini-
szową masą szpachlową. Zabudowa z płyt g-k wykończona wg zaleceń Poziomu Szpachlowania PSG 1 
ma zastosowanie jako podłoŜe pod okładziny (płytki ceramiczne, panele itp.) oraz w pomieszczeniach 
tymczasowych i technicznych. 
 

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 (Quality Level 2 (Q2)) 
Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na tym poziomie jest takie wyrównanie 

i wygładzenie powierzchni spoiny, aby wraz z płytą g-k utworzyła jedną powierzchnię. To „wyrównanie” 
dotyczy elementów mocujących, wewnętrznych oraz zewnętrznych naroŜy, jak równieŜ połączeń. Szpa-
chlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje szpachlowanie podstawowe PSG 1 oraz powtórne szpachlowa-
nie systemowymi masami szpachlowymi: konstrukcyjną, gdy jest to wymagane oraz finiszową, aŜ do 
osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej. Nie jest do-
puszczalne pozostawienie miejscowo występujących zagłębień i rys po uŜytych narzędziach. JeŜeli to 
konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie naleŜy wyszlifować. Tak przygotowana powierzchnia prze-
znaczona jest np. do pokrycia tapetami, farbami strukturalnymi i tynkami ozdobnymi. Przy szpachlowaniu 
na Poziomie Szpachlowania Gipsowego PSG 2 nie moŜna wykluczyć widocznego, na ostatecznie wy-
kończonej (np. pomalowanej) płaszczyźnie (np. ścianie), przejścia pomiędzy powierzchnią kartonu płyty 
g-k a powierzchnią pokrytą warstwą masy szpachlowej (np. na spoinie).  
 

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 (Quality Level 3 (Q3)) 
Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zakłada szpachlowanie standardowe PSG 2 oraz szpachlowanie 

całej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) masami systemowymi, szpachlami lub systemo-
wymi gładziami, których zadaniem jest wyrównanie powierzchni oraz zamknięcie mikroporów i ujednoli-
cenie tekstury i chłonności na tych powierzchniach. W tym wypadku grubość nakładanej warstwy jest 
niewielka i zwykle nie przekracza 1 mm. Osiągnięcie takiego efektu jest moŜliwe pod warunkiem uŜycia 
pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawędziach. Ewentualne nie-
równości powinny być po stwardnieniu nałoŜonych mas delikatnie zeszlifowane siatką ścierną lub papie-
rem ściernym o ziarnistości 200. 
 

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 (Quality Level 4 (Q4)) 
Do spełnienia najwyŜszych wymagań estetycznych w odniesieniu do szpachlowanych powierzchni 

zabudowy wykonanej z płyt g-k konieczne jest zastosowanie na całej powierzchni opływania cienkiej 
warstwy tynku gipsowego (typu: alabastrowy gips sztukatorski). Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 
zakłada ręczne lub mechaniczne nałoŜenie na całą powierzchnię elementu zabudowy tynku cienkowar-
stwowego lub specjalnej gładzi gipsowej (grubość warstwy do 3 mm). Poza wygładzeniem często wystę-
puje konieczność wypolerowania całej nałoŜonej warstwy. 

Poziom szpachlowania wynika zawsze z klasy pomieszczenia oraz metody jej ostatecznego wykoń-
czenia. Tak przygotowaną powierzchnię ściany moŜna malować farbami matowymi lub tapetować gru-
bymi tapetami.    
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Przygotowanie krawędzi ciętych 
Spoinowanie ciętych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych jest trudniejsze. Krawędzie „ostro cięte” 

nieobłoŜone kartonem naleŜy spoinować wieloetapowo. Przy spoinowaniu takich krawędzi naleŜy wyko-
nać następujące czynności:  
– sfazować noŜem monterskim, tarnikiem lub specjalnym strugiem krawędź płyty pod kątem 22,5 

stopnia na głębokość 50–75% grubości płyty,  
– zwilŜyć wodą widoczny rdzeń gipsowy,  
– wypełnić systemową masą szpachlową powstały pomiędzy fazowanymi krawędziami trójkąt i wkleić 

równocześnie taśmę papierową, ale tak, aby jak najmniej wystawała ponad płaszczyznę łączonych płyt,  
– po związaniu pierwszego wypełnienia naleŜy nałoŜyć następną warstwę systemowej masy szpa-

chlowej przeznaczonej do ostatecznego szpachlowania. Szerokość rozprowadzania tej warstwy 
wynosi ok. 60 cm (po 30 cm od osi spoiny),  

– po związaniu lub wyschnięciu poprzedniej warstwy, w celu uzyskania maksymalnie gładkiej po-
wierzchni moŜna dodatkowo wyrównać i wygładzić spoinę poprzez szlifowanie papierem ściernym. 

 

Obróbka naroŜy 
Do zbrojenia spoin w naroŜach wewnętrznych wykorzystywana jest taśma papierowa. Ma ona 

wzdłuŜne przetłoczenia umoŜliwiające łatwe zagięcie. Proces szpachlowania jest podobny jak dla krawę-
dzi ciętych.  

Szpachlowanie naroŜy zewnętrznych odbywa się z wykorzystaniem aluminiowych naroŜników perfo-
rowanych lub specjalnych papierowych z wkładką stalową (typu Alux). NaroŜnik powinien być wklejony 
za pomocą masy szpachlowej, a nie zamocowany, np. za pomocą zszywek tapicerskich.  

Etapy montaŜu naroŜników ochronnych: 
– oczyścić cięte krawędzie płyt z pyłu, (gruntowanie nie jest konieczne), 
– nanieść masę szpachlową na naroŜe, 
– wcisnąć i ustawić (wypoziomować) naroŜnik na naroŜu ściany (przykleić), 
– wyrównać wyciśniętą masę i uzupełnić tak, by cały naroŜnik pokryć masą szpachlową po obu stronach, 
– po wyschnięciu uzupełnić miejsca skurczu masą szpachlową, zaszpachlować na długości 30 cm 

w celu uzyskania jednolitej płaszczyzny, 
– w przypadku naroŜników typu Alux wtopić metalem do ściany. 
 

Szpachlowanie miejsc zamocowania 
Przed rozpoczęciem szpachlowania naleŜy sprawdzić, czy wkręty nie wystają z płyt. Prawidłowo 

wkręcony wkręt powinien być zagłębiony na ok. 0,5 mm do 1 mm – nie przerywając kartonu wokół łebka. 
Wkręty szpachluje się w dwóch cyklach: przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy szpachlowaniu koń-
cowym masą finiszową. Szpachlowanie wkrętów przeprowadza się przy szpachlowaniu spoin. 
 

Ocena efektu końcowego prac w systemach suchej zabudowy 
Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy suchej zabudowie z płyt g-k, na efekt koń-

cowy mają wpływ wszystkie etapy wykonawstwa. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich 
prac związanych z suchą zabudową od momentu trasowania przebiegu ściany, aŜ do szpachlowania 
końcowego przed malowaniem, tapetowaniem lub inną metodą wykończenia powierzchni.  

Szereg czynności podejmowanych przez montera suchej zabudowy naleŜy do tzw. robót zanikają-
cych, stąd mogą – w momencie końcowego oddawania obiektu – pojawić się trudności w ocenie ich ja-
kości. Z tego teŜ powodu monter suchej zabudowy powinien wiedzieć, Ŝe o ile niestaranne wytrasowanie 
przebiegu ściany czy sufitu będzie widoczne i moŜliwe do udokumentowania w chwili odbioru prac, to 
niestarannie wykonana konstrukcja z profili stalowych i np. montaŜ izolacji z wełny mineralnej mogą się 
ujawnić dopiero w czasie późniejszej eksploatacji budynku.  

Przy wykonywaniu elementów systemu suchej zabudowy zazwyczaj wyodrębniane są następujące 
prace zanikające:  
– wykonanie konstrukcji z profili stalowych,  
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– ułoŜenie wełny mineralnej,  
– opłytowanie oraz uŜycie taśmy zbrojącej, 
– szpachlowanie połączeń.  
Nie mniej waŜny jest efekt końcowy wykonanych prac. Monter suchej zabudowy – w trakcie wykonywania 
prac – powinien mieć świadomość, iŜ podczas odbioru wykonanych przez niego prac będą oceniane 
tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi,  
w szczególności sprawdzane będą: 
– odchylenia powierzchni od płaszczyzny, czyli czy wstępują pofalowania powierzchni ściany, 
– odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej, czyli czy występują odchylenia, w pionie i poziomie 

w miejscach przecięcia się dwóch płaszczyzn, np. naroŜników wewnętrznych, naroŜników zewnętrznych 
ścian,  

– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 
– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego, 
– odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szczegółowy opis moŜliwych odchyleń znajduje się w ksiąŜce pt.: Warunki techniczne odbioru i wy-
konania systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych (praca zbiorowa, Polskie Stowarzysze-
nie Gipsu, Warszawa 2010). 
 

Prace wykończeniowe 
Na zaszpachlowaną powierzchnię ściany nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez grun-

towanie wyrównuje się zróŜnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką 
materiał gruntujący musi być suchy. Miejsca bezpośrednio naraŜone na działanie wody (np. w łazience), 
przed połoŜeniem glazury izoluje się tzw. „folią w płynie„ – specjalnym preparatem pozwalającym na cał-
kowite ograniczenie wchłaniania wody przez gips zawarty w rdzeniu płyty g-k  

Do malowania stosowane są ogólnodostępne farby dyspersyjne. Nie naleŜy stosować farb zawierają-
cych wapno i szkło wodne. Do tapetowania ścian wykonanych z płyt g-k moŜna stosować wszystkie 
ogólnodostępne tapety i kleje do tapet. W kuchniach i łazienkach zaleca się stosowanie płyt impregno-
wanych typu H2. Przed przyklejaniem glazury płyty muszą zostać zagruntowane. Płyt przygotowanych 
pod wykończenie glazurą nie szpachluje się masami finiszowymi.  
 

 
Rys. 4. Sprawdzanie odchylenia powierzchni 

krawędzi od kierunku pionowego 

 
Rys. 15. Sprawdzanie odchylenia przecinających 

się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 

i ich wykonania. 
1) Jakie czynności składają się na roboty zanikające? 
2) Jakie wyróŜnia się podstawowe etapy spoinowania płyt g-k? 
3) Czym charakteryzuje się podstawowy poziom szpachlowania? 
4) Jakie najczęściej błędy popełniane są w trakcie wznoszenia ścian działowych? 
5) Jakie prace wykończeniowe mogą być wykonywane na ścianach wykonanych w systemie suchej za-

budowy? 

4.3.3. Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1 
Wykonaj spoinowanie fragmentu okładziny ściennej z płyt g-k wskazanego przez nauczyciela. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z konstrukcją okładziny ściennej, której ma być wykonane spoinowanie, 
2) wybrać poziom jakości spoinowania, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać materiały i sprzęt do spionowania, 
5) wykonać spoinowanie wskazanej części okładziny, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– fragment okładziny ściennej wykonanej z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 2  
Dokonaj obróbki fragmentu naroŜa wewnętrznego między sufitem, a ścianą z wykonaną okładziną 

ścienną. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z miejscem, w której ma być wykonana obróbka naroŜa wewnętrznego, 
2) określić sposób obróbki naroŜa, 
3) wybrać poziom jakości spoinowania, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dobrać materiały i sprzęt do spionowania, 
6) dobrać materiały do wykonania naroŜa wewnętrznego, 
7) wykonać obróbkę wskazanego naroŜa, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– fragment sufitu i okładziny ściennej wykonanej z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– materiały do wykończenia naroŜa, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia. 

 



 152 

Ćwiczenie 3 
Dokonaj obróbki fragmentu naroŜa zewnętrznego ścian z okładziną ścienną wykonaną z płyt g-k. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z miejscem, w którym ma być wykonana obróbka naroŜa zewnętrznego, 
2) określić sposób obróbki naroŜa, 
3) wybrać poziom jakości spoinowania, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dobrać materiały do obróbki naroŜa zewnętrznego, 
6) dobrać materiały i sprzęt do spionowania, 
7) wykonać obróbkę wskazanego naroŜa, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– fragment ścian z okładziną ścienną wykonaną z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– materiały do wykonania naroŜa zewnętrznego, 
– narzędzia do spoinowania, 
– materiały do wykończenia naroŜa, 
– literatura z rozdziału 4 poradnika dla ucznia. 

4.3.4. Sprawdzian postępów 
   

Czy potrafisz:             Tak         Nie 
1)  Wymienić cechy podstawowego poziomu szpachlowania PSG1?  � � 
2)  RozróŜnić poziomy szpachlowania? � � 
3)  Wymienić etapy montaŜu naroŜników? � � 
4)  Wymienić rodzaje taśm zbrojących? � � 
 

5. Sprawdzian osiągnięć 

Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, z luką i wielokrotnego 

wyboru, prawda–fałsz. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  10, 11, 
12, 13, 14, 19 – poziom podstawowy, zadania 15, 16, 17, 18, 20 – poziom ponadpodstawowy.  

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 

i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 
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Zestaw zadań testowych 
 

1. Wymień podstawowe elementy wchodzące w skład systemu okładzin ściennych w systemach suchej 
zabudowy: 
a) ……………………………………………………., 
b) ……………………………………………………., 
c) …………………………………………………....., 
d) …………………………………………………….. . 

2. Wymień główne systemy okładzin ściennych. 
a) …………………………………………………….,  
b) ……………………………………………………., 
c) …………………………………………………..... . 

3. Płyty g-k w suchych tynkach mocuje się sposobem: 
a) klejenia i mocowania mechanicznego, 
b) mocowania tylko mechanicznego, 
c) klejenia, 
d) zaleŜnie od rodzaju konstrukcji. 

4. Jaką rolę w suchych tynkach odgrywają placki gipsowe? 
a) wyrównują ścianę, na której układa się suchy tynk. 
b) wyznaczają płaszczyznę układania płyt g-k, 
c) pozwalają zastosować dodatkowe wypełnienie ściany. 
d) zmniejszają zuŜycie kleju. 

5. Jaką długość powinny mieć płyty g-k przyklejane w systemie suchego tynku? 
a) mniejszą o ok. 3 cm od wysokości pomieszczenia. 
b) taką, aby były dobrze dopasowane do wysokości pomieszczenia. 
c) mniejszą o 1,5 cm od wysokości pomieszczenia. 
d) równą wysokości pomieszczenia. 

6. Maksymalna dopuszczalna wysokość pomieszczeń zabudowywanych suchym tynkiem wynosi:  
a) 2 m, 
b) 3 m, 
c) od 3 do 4 m, 
d) 2,5 m. 

7. Przyklejanie płyt rozpoczyna się od: 
a)  ………………………………… – gdy ściana ma mniej niŜ 6 m długości, 
b)  ………………………………… – gdy ścian ma powyŜej 6 m długości. 

8. Profile CD60 ustawia się pionowo i mocuje się do: 
a) podłogi i sufitu za pomocą odpowiednich uchwytów, 
b) ściany konstrukcyjnej za pomocą odpowiednich uchwytów, 
c) profili przyściennych UD 30 zamocowanych na podłodze i suficie, 
d) profili przyściennych UD 30 rozmieszczonych na całej ścianie. 

9. Rozstaw uchwytów ES do mocowania profili CD60 powinien wynosić: 
a) w pionie maksymalnie 125 cm, 
b) w pionie co najmniej 125 cm, 
c) w poziomie maksymalnie 60 cm, 
d) w poziomie co najmniej 60 cm. 

10. Przedścianki montuje się na profilach: 
a) CD, 
b) UW(U), 
c) CW(C), 
d) UA. 
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11. Które systemy okładzin ściennych wymagają wyznaczania linii przebiegu okładzin? 
a) suchy tynk, 
b) okładzina ścienna na profilach CD60, 
c) przedścianki. 

12. Zaznacz na rzucie płyty miejsca nakładania kleju gipsowego do jej mocowania. 
 
 
 
 
13. Linia wyznaczająca na podłodze przebieg okładziny powinna być linią 

a) wyznaczającą powierzchnię okładziny, 
b) do której przykłada się środek profili UW, 
c) do której przykłada się krawędź zewnętrzną profili UW, 
d) do której przykłada się krawędź wewnętrzną profili UW. 

14. Nazwij elementy konstrukcji okładziny ściennej na profilach CD60: 
 
 
 
 
 
 
a) 2 – 
b) 4 – 
c) 5 – 
d) 6 – 
 
 
 

15. Przy montowaniu okładziny ściennej na ścianie zewnętrznej, oprócz wełny mineralnej konieczne jest 
zastosowanie: 
………………………………………………………………. . 

16. Długość zakładki przy łączeniu profili zaleŜy od ich długości i wynosi 
a) dla profili CW (C) 50 – …………….., 
b) dla profili CW (C) 75 – …………….., 
c) dla profili CW (C) 100- ……………. . 

17. Wysokość przedścianki, jaką moŜna wykonać z zastosowaniem podanych profili wynosi: 
a) dla profili CW (C) 50, UW (U) 50 – ……………., 
b) dla profili CW (C) 75, UW (U) 75 – ……………., 
c) dla profili CW (C) 100, UW (U) 100 – ………… . 

18. Długość profili CW (C) w konstrukcji przedścianki powinna być:  
a) równa wysokości pomieszczenia, 
b) mniejsza o ok. 1 cm od wysokości pomieszczenia, 
c) mniejsza o grubość profili CU,  
d) mniejsza o ok. 2 cm od wysokości pomieszczenia. 

19. Płyty g-k mocuje się do profili: 
a) tylko pionowych, 
b) tylko poziomych, 
c) pionowych i poziomych, 
d) pionowych, a przy większych wysokościach takŜe poziomych. 
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20. Wymień podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi, które 
będą oceniane podczas odbioru wykonanych prac:  
a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 
d) ………………………………………………, 
e) ……………………………………………… . 

Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Montowanie systemów okładzin ściennych 

Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi. 

Numer 
pytania 

Odpowiedź Punktacja 

1 a b c d  

2 a b c  

3 a b c d  

4      

5 a b c d  

6 a b c d  

7 a b  

8 a b c d  

9 a b c d  

10 a b c d  

11 a b c  

12   

13 a b c d  

14 a b c d  

15     

16 a b c  

17 a b c  

18 a b c d  

19 a b c d  

20 a b c d e  

Razem  
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1.7. Montowanie systemów sufitów podwieszanych – poradnik dla nauczyciela 
  

1.  Wprowadzenie 
Przekazujemy Państwu Poradnik dla nauczyciela Montowanie systemów sufitów podwieszanych, któ-

ry będzie pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole kształcącej w zawodzie murarz 
712[06]. W poradniku zamieszczono: wymagania wstępne, wykaz umiejętności, jakie uczeń opanuje 
podczas zajęć, przykładowe scenariusze zajęć, propozycje ćwiczeń, które mają na celu ukształtowanie 
u uczniów umiejętności praktycznych, wykaz literatury, z jakiej uczniowie mogą korzystać podczas nauki. 

Wskazane jest, aby zajęcia dydaktyczne były prowadzone róŜnymi metodami, ze szczególnym 
uwzględnieniem pokazu z objaśnieniem, tekstu przewodniego, metody projektów, ćwiczeń praktycznych. 
Formy organizacyjne pracy uczniów mogą być zróŜnicowane, począwszy od samodzielnej pracy uczniów 
do pracy zespołowej. 

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia nauczyciel moŜe posłuŜyć się 
zamieszczonym w rozdziale szóstym zestawem zadań testowych, zawierającym róŜnego rodzaju zadania.  

W tym rozdziale podano równieŜ plan testu w formie tabelarycznej, punktacje zadań i ocen, propozy-
cje norm wymagań, instrukcję dla nauczyciela, instrukcję dla ucznia, kartę odpowiedzi, zestaw zadań te-
stowych. 

2.  Wymagania wstępne 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „MontaŜ systemów sufitów podwieszanych” 

uczeń powinien umieć: 
– stosować terminologię budowlaną, 
– odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
– posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp, 
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– transportować materiały budowlane, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy, 
– przygotowywać zaprawy gipsowe, 
– dobierać narzędzia i sprzęt do robót montaŜowych, 
– wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych, 
– wykonywać rusztowania do robót budowlanych. 

2. Cele kształcenia 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej uczeń powinien umieć: 

– przygotować stanowisko do montaŜu okładzin sufitowych, 
– przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu okładzin sufitowych, 
– transportować materiały sufitów podwieszanych, 
– wytyczyć połoŜenie sufitów podwieszanych, 
– przygotować i przyciąć płyty do montaŜu sufitów podwieszanych, 
– dobrać i zamontować profile do montaŜu sufitów podwieszanych, 
– zamontować płyty do profili, 
– ułoŜyć izolację między płytami, 
– wykonać prace wykończeniowe jak szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
– zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony 

środowiska. 

3. Przykładowe scenariusze zajęć 
Scenariusz zajęć 1 
Osoba prowadząca ………………………………………………. 
Modułowy program nauczania: Murarz 712[06]. 
Moduł specjalizacji:  Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 712[06].S1. 
Jednostka modułowa: Montowanie systemów sufitów podwieszanych 712[06].S1.04. 
Temat: Dobieranie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego. 
Cel ogólny: Poznanie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych konstrukcji nośnej sufitów podwie-
szanych z płyt gipsowo-kartonowych. 
Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 
– określić rodzaje konstrukcji nośnych stosowanych w systemach sufitów podwieszanych z płyt 

gipsowo-kartonowych, 
– wyjaśnić sposób doboru konstrukcji nośnej do sufitu podwieszanych z płyt gipsowo- kartonowych, 
– określić konstrukcję poszczególnych rodzajów sufitów podwieszanych. 
Metody nauczania–uczenia się:  
– metoda tekstu przewodniego. 
Formy organizacyjne pracy uczniów: 
– indywidualna. 
Środki dydaktyczne: 
– zestawy ćwiczeń opracowane przez nauczyciela dla kaŜdego ucznia, 
– instrukcja pracy metodą tekstu przewodniego, 
– pytania prowadzące, 
– przybory kreślarskie. 
Czas: 150 min. 
Przebieg zajęć: 
Zadanie dla ucznia 

Przedmiotem zadania jest określenie rozwiązań konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych z płyt 
gipsowo-kartonowych. 
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Faza wstępna 
Czynności organizacyjno-porządkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie uczniów z pracą metodą 

przewodniego tekstu. 
Faza właściwa 
Zdobywanie informacji 
1. Kiedy stosowanie sufitów podwieszanych z płyt g-k jest uzasadnione? 
2. Jakie warunki pracy elementów sufitu podwieszanego warunkują ich inne wykonanie niŜ np. ścian 

działowych? 
3. Jakie rodzaje konstrukcji nośnych stosuje się w sufitach podwieszanych z płyt g-k? 
4. Jakie warunki bierze się pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego? 
5. Jakie rodzaje konstrukcji nośnych dobiera się do sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-karto-

nowych? 
Planowanie 
1. Ustal, w jakim czasie naleŜy wykonać ćwiczenie. 
2. Ustal, gdzie moŜesz znaleźć informacje dotyczące technologii systemów sufitów podwieszanych 
Ustalanie 
1. Nauczyciel ustala z uczniami kolejność czynności. 
2. Uczniowie otrzymują materiały niezbędne do wykonania zadania. 
3. Nauczyciel ustala kryteria wykonanej pracy. 
Wykonanie 
1. Wypisz materiały stosowane do wykonania konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych. 
2. Wypisz warunki pracy płyt gipsowo-kartonowych w sufitach podwieszanych. 
3. Wypisz warunki, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy projektowaniu konstrukcji nośnej sufitu podwie-

szanego. 
4. Narysuj przekroje konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych, jakie są stosowane.  
Sprawdzanie  
1. Czy poprawnie zostały określone warunki doboru konstrukcji nośnej? 
2. Czy prawidłowo zostały określone konstrukcje poszczególnych rodzajów sufitów podwieszanych? 
Faza końcowa 

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazują, które etapy ćwiczenia sprawiły im najwięcej trudności. Na-
uczyciel podsumowuje całe ćwiczenie, wskazuje, jakie nowe, waŜne umiejętności zostały wykształcone, 
jakie wystąpiły nieprawidłowości. 
Praca domowa 

Odszukaj w dostępnych źródłach rysunki lub zdjęcia przedstawiające róŜne konstrukcje sufitów pod-
wieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiały przynieś i przedstaw na zajęciach. 
Sposób uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakończonych zajęciach: 
– anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć, trudności podczas 

realizowania zadania i zdobytych umiejętności, materiałów dydaktycznych, 
– analiza aktywności uczniów podczas zajęć. 

Scenariusz zajęć 2 
Osoba prowadząca ………………………………………………. 
Modułowy program nauczania: Murarz 712[06]. 
Moduł specjalizacji: Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz 712[06].S1. 
Jednostka modułowa: Montowanie systemów sufitów podwieszanych 712[06].S1.04. 
Temat: Montowanie konstrukcji nośnej krzyŜowej dwupoziomowej sufitu podwieszanego z płyt 
gipsowo-kartonowych. 
Cel ogólny: Kształtowanie umiejętności montaŜu konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego z płyt 
gipsowo-kartonowych. 
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Po zakończeniu zajęć edukacyjnych uczeń potrafi: 
– dobrać materiały i sprzęt do montaŜu konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego, 
– zorganizować stanowisko do wykonywania montaŜu zgodnie z zasadami bhp, 
– wykonać montaŜ konstrukcji nośnej krzyŜowej dwupoziomowej, 
– ocenić wykonaną przez siebie pracę. 
Metody nauczania–uczenia się:  
– pokaz z instruktaŜem. 
Formy organizacyjne pracy uczniów: 
– zespołowa 
Czas: 240 min. 
Środki dydaktyczne: 
– model konstrukcji nośnej, 
– dokumentacja techniczna, 
– profile, 
– akcesoria, 
– podstawowy sprzęt mierniczy, 
– wkrętarka, 
– wiertarka, 
– instrukcje bhp, 
– literatura z rozdziału 7 poradnika dla nauczyciela. 
Przebieg zajęć: 

1. Sprawy organizacyjne. 
2. Nawiązanie do tematu, omówienie celów zajęć. 
3. InstruktaŜ bhp. 
4. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ćwiczenia. 
5. Realizacja tematu. 
Faza 1 
Nauczyciel: 
– zapoznaje uczniów z dokumentacją techniczną sufitu podwieszanego, 
– omawia wybrany rodzaj konstrukcji nośnej, 
– wyznacza połoŜenie sufitu podwieszanego, 
– wyznacza połoŜenie elementów konstrukcji nośnej, 
– dobiera materiały (profile, akcesoria) i narzędzia, 
– montuje profile do elementów konstrukcyjnych pomieszczenia, 
Faza 2 
– wybrani uczniowie wykonują montaŜ konstrukcji nośnej. 
Faza 3 
– wykonanie montaŜu fragmentu konstrukcji nośnej przez wszystkich uczniów, 
– nauczyciel ocenia opanowanie wszystkich czynności montaŜu przez uczniów. 
6. Po wykonaniu montaŜu uczniowie zadają pytania, zgłaszają wątpliwości i problemy. 
Zakończenie zajęć 
5) kaŜdy z uczniów wskazuje swoje mocne i słabe strony. 
6) nauczyciel analizuje prace uczniów i stwierdza, czy praca przebiegała prawidłowo. 
7) uczniowie prezentują swoją pracę według kolejności wykonanych prac. 
8) grupa wspólnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy. 

5. Ćwiczenia 
5.1. Systemy sufitów podwieszanych 

Ćwiczenie 1 
Opisz elementy konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawionej na rysunku. 
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Wskazówki do realizacji 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 

wykonania. 
Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 

1) zapoznać się z konstrukcją sufitów podwieszanych mocowanych na profilach CD60 (materiał 
nauczania rozdz. 4.1.1), 

2) zapoznać się z rysunkiem przedstawionym przez nauczyciela, 
3) opisać na rysunku nazwy elementów konstrukcji sufitów podwieszanych, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się 
– pokaz z objaśnieniem,  
– metoda tekstu przewodniego. 

Środki dydaktyczne: 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia, 
– przybory kreślarskie, 
– rysunki konstrukcji sufitów podwieszanych. 

Ćwiczenie 2 
Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju okładzinę sufitową montowaną na profilach CD60. 

Wskazówki do realizacji 
Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 

wykonania. 
Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 

1) zapoznać się z konstrukcją okładziny sufitowej mocowanej na profilach CD60 (materiał nauczania 
rozdz. 4.1.1), 

2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) narysować rzut i przekrój okładziny sufitowej, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się:  
– pokaz z objaśnieniem,  
– metoda tekstu przewodniego. 

Środki dydaktyczne: 
– blok techniczny formatu A4, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Dokonaj klasyfikacji sufitów podwieszanych wykonanych w technologii suchej zabudowy ze względu 

na sposób montaŜu konstrukcji nośnej. 
Wskazówki do realizacji 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z rodzajami konstrukcji sufitów podwieszanych mocowanej na profilach (materiał 

nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zapoznać się z rysunkami lub zdjęciami przedstawionymi przez nauczyciela, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) na kaŜdym rysunku/zdjęciu podpisać rodzaj konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego, 
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5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się 
– pokaz z objaśnieniem,  
– metoda tekstu przewodniego. 

Środki dydaktyczne: 
– blok techniczny formatu A4, 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia, 
– spinacze, 
– zdjęcia lub rysunki sufitów. 

5.2. Etapy montowania systemów sufitów podwieszanych  

Ćwiczenie 1  
Wyznacz płoŜenie sufitu podwieszanego o konstrukcji jednopoziomowej na podstawie dokumentacji 

projektowej pomieszczenia. Zaznacz to połoŜenie na wszystkich czterech przegrodach konstrukcyjnych. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. Nauczyciel przedstawi Ci dokumentację projektową potrzebną do wykonania tego ćwiczenia 
Twoim zadaniem jest wyznaczenie poziomu sufitu podwieszanego na ścianach konstrukcyjnych. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z konstrukcją jednopoziomową sufitu podwieszanego (materiał nauczania rozdz. 4.2.1), 
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać narzędzia i sprzęt do wyznaczania poziomu sufitu podwieszanego, 
5) wyznaczyć połoŜenie sufitu na przegrodach konstrukcyjnych pomieszczenia, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem,  
– metoda tekstu przewodniego,  
– ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– dokumentacja projektowa pomieszczenia, 
– narzędzia miernicze  
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 4.2.1 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 2  
Na wcześniej wyznaczonym połoŜeniu sufitu podwieszanego o konstrukcji jednopoziomowej zamocuj 

profile. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się ze sposobami mocowania profili w konstrukcji sufitu podwieszanego (materiał 

nauczania rozdz. 4.2.1), 
2) zapoznać się z wyznaczonym poziomem sufitu podwieszanego w pomieszczeniu, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać profile, akcesoria i sprzęt potrzebny do mocowania profili, 
5) zamocować profile do konstrukcji jednopoziomowej, 
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6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem,  
– metoda tekstu przewodniego,  
– ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego, 
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profili, 
– literatura z rozdziału 4.2 poradnika dla ucznia, 

Ćwiczenie 3  
Na wcześniej wyznaczonym połoŜeniu sufitu podwieszanego o konstrukcji dwupoziomowej zamocuj 

profile. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się ze sposobami mocowania profili w konstrukcji sufitu podwieszanego (materiał 

nauczania rozdz. 4.2.1), 
2) zapoznać się z wyznaczonym poziomem sufitu podwieszanego w pomieszczeniu, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać profile, akcesoria i sprzęt potrzebny do mocowania profili, 
5) zamocować profile do konstrukcji dwupoziomowej, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem,  
– metoda tekstu przewodniego,  
– ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego, 
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profili, 
– literatura z rozdziału 4.2 poradnika dla ucznia, 

5.3. Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe 

Ćwiczenie 1 
Wykonaj spoinowanie fragmentu sufitu podwieszanego wykonanego z płyt g-k wskazanego przez 

nauczyciela. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z konstrukcją sufitu, którego spoinowanie ma być wykonane, 
2) wybrać poziom jakości spoinowania, 
3) wybrać sposób spoinowania, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania, 
6) wykonać spoinowanie wskazanej części sufitu, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 
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Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem,  
– metoda tekstu przewodniego,  
– ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– fragment sufitu podwieszanego wykonanego z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
Ćwiczenie 2  

Dokonaj obróbki fragmentu naroŜa wewnętrznego między sufitem podwieszanym wykonanym z płyt 
g-k a ścianką. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z miejscem, w którym ma być wykonana obróbka naroŜa wewnętrznego, 
2) określić sposób obróbki naroŜa, 
3) wybrać poziom jakości spoinowania, 
4) wybrać sposób spoinowania, 
5) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
6) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania, 
7) dobrać materiały do wykonania naroŜa wewnętrznego, 
8) wykonać obróbkę wskazanego naroŜa, 
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem,  
– metoda tekstu przewodniego,  
– ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– fragment sufitu wykonanego z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– materiały do wykończenia naroŜa, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
Ćwiczenie 3 

Dokonaj obróbki fragmentu naroŜa zewnętrznego stanowiącego fragment sufitu podwieszanego wy-
konanego z płyt g-k. 
Wskazówki do realizacji: 

Przed przystąpieniem do realizacji ćwiczenia nauczyciel powinien omówić jego zakres i technikę 
wykonania. 

Aby wykonać ćwiczenie, uczeń powinien: 
1) zapoznać się z miejscem, w którym ma być wykonana obróbka naroŜa zewnętrznego, 
2) określić sposób obróbki naroŜa, 
3) wybrać poziom jakości spoinowania, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dobrać materiały do obróbki naroŜa zewnętrznego, 
6) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania, 
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7) wykonać obróbkę wskazanego naroŜa, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

Zalecane metody nauczania–uczenia się: 
– pokaz z objaśnieniem,  
– metoda tekstu przewodniego,  
– ćwiczenia praktyczne. 

Środki dydaktyczne: 
– fragment sufitu wykonanego z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– materiały do wykonania naroŜa zewnętrznego, 
– narzędzia do spoinowania, 
– materiały do wykończenia naroŜa, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

6. Ewaluacja osiągnięć ucznia 

Przykłady narzędzi pomiaru dydaktycznego 

TEST 1 
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montowanie systemów sufitów podwieszanych”. 
Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności: 
– zadania 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 – z poziomu podstawowego, 
– zadania 3, 7, 10, 13, 14, 20 – z poziomu ponadpodstawowego. 
Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt 

Za kaŜdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń 
otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczeń otrzymuje, gdy odpowie prawidłowo na 
co najmniej 50%. 
Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: 
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego,  
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego, 
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego, 
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 4 z poziomu ponadpodstawowego, 
Plan testu z kluczem odpowiedzi                                                                                  

Nr 
za
da
nia 

Cel operacyjny 
(mierzone osiągnięcia ucznia) 

Kate
go-
ria 

celu 

Po-
ziom 
wyma
gań 

Poprawna 
odpowiedź 

1 
Wymienić najwaŜniejsze zalety 
sufitów podwieszanych 
 

A P 

– szybki montaŜ, 
– regulowana wysokość konstrukcji, 
– łatwość wykonania izolacji,  
– łatwość montowania instalacji oświetleniowych, 

wentylacyjnych itp. 

2 
Wymienić podstawowe elementy 
konstrukcji sufitów podwieszanych 
w systemach suchej zabudowy 

A P 

– płyty gipsowo-kartonowe,  
– profile stalowe, 
– materiały izolacyjne, 
– wieszaki, 
– materiały do spoinowania. 

3 
Określić, ile wynosi rozstaw 
blachowkrętów wzdłuŜ profili 

B PP b 
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4 Wymienić główne rodzaje konstrukcji 
sufitów podwieszanych 

A P 
– konstrukcja jednopoziomowa.  
– konstrukcja dwupoziomowa,  
– okładzina sufitowa. 

5 Wymienić sposoby mocowania płyt 
g-k w sufitach podwieszanych A P c) mocowanie mechaniczne 

6 Rozpoznać układy płyt w suficie 
podwieszanym B P a)  układ poprzeczny, 

b)  układ podłuŜny. 

7 Określić warunki układania płyt 
sufitowych C PP c) kierunek oświetlenia 

8 Rozpoznać konstrukcję sufitu 
podwieszanego 

B P b) okładzina sufitowa 

9 
Określić typ wieszaków stosowanych 
do mocowania profili w suficie 
podwieszanym 

B P ES 

10 
Określić, jakie zestawy profili stosuje 
się do konstruowania rusztów 
sufitowych 

B PP c 

11 Rozpoznać elementy konstrukcji 
sufitu podwieszanego. 

B P 

a) 4 – wieszak, 
b) 2 – profil nośny CD, 
c) 3 – profil przyścienny UD, 
d) 1 – płyta g-k. 

12 Rozpoznać rodzaj konstrukcji sufitu 
podwieszanego 

B P krzyŜowa dwupoziomowa 

13 Określić odległość wieszaka od po-
łączenia profili warstwy głównej B PP b 

14 Określić odległość miejsc połączenia 
sąsiednich profili B PP c 

15 Określić rodzaj profili stosowanych 
jako przyścienne. B P c 

16 Określić sposób docinania płyt 
w okładzinach sufitowych B P c 

17 Określić kolejność spoinowania 
w PSG 1 

B P 
a) połoŜenie masy szpachlowej, 
b) wtopienie taśmy zbrojącej, 
c) ponowne połoŜenie masy szpachlowej. 

18 Określić, jakie roboty naleŜy 
wykonać przy poziomie PSG 3 B P c 

19 Określić zakres robót przy poziomie 
PSG 4 B P PołoŜenie cienkiej warstwy (do 3 mm) tynku gipsowego 

20 

Wymienić podstawowe tolerancje 
wymiarowe przebiegu wykonanych 
płaszczyzn i krawędzi, które będą 
oceniane podczas odbioru 
wykonanych prac 

B PP 

– odchylenia powierzchni od płaszczyzny, czyli czy 
wstępują pofalowania powierzchni ściany, 

– odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej, 
czyli czy występują odchylenia, w pionie i poziomie 
w miejscach przecięcia się dwóch płaszczyzn, np. 
naroŜników wewnętrznych, naroŜników 
zewnętrznych ścian,  

– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego, 

– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
poziomego, 

– odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w dokumentacji. 
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Przebieg testowania 

Instrukcja dla nauczyciela 
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprze-

dzeniem. 
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie będą 

w teście. 
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 
6. Zapewnić uczniom moŜliwość samodzielnej pracy. 
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas przeznaczony na udziela-

nie odpowiedzi. 
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego (rozładować 

niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich moŜliwości). 
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbliŜającym się czasie zakoń-

czenia udzielania odpowiedzi. 
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego. 
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zadania, które sprawiły 

uczniom największe trudności. 
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydak-

tycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 

Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte i wielokrotnego wyboru. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 
17, 18, 19 – poziom podstawowy, zadania 3, 7, 10, 13, 14, 20 – poziom ponadpodstawowy. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 

i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 
 

Materiały dla ucznia: 
• instrukcja, 
• zestaw zadań testowych, 
• karta odpowiedzi. 

Zestaw zadań testowych 
1. Wymień najwaŜniejsze zalety sufitów podwieszanych: 

a) ……………………………………....., 
b) ……………………………………….., 
c) …………………………….…………., 
d) ……………………………………….. . 
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2. Wymień podstawowe elementy konstrukcji sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy: 
a) ………………………………………………….…, 
b) ……………………………………………………., 
c) ………………………………………………........, 
d) ……………………………………………………., 
e) …………………………………………………… . 

3. Określ, ile wynosi rozstaw blachowkrętów wzdłuŜ profili w suficie podwieszanym?: 
a) od 200 do 300 mm, 
b) od 150 do 200 mm, 
c) od 100 do 300 mm, 
d) od 250 do 400 mm. 

4. Wymień główne rodzaje konstrukcji sufitów podwieszanych. 
a) …………………………………………………., 
b) …………………………………………………., 
c) ……………………………………………….... . 

5. Jakimi sposobami mocuje się płyty g-k w sufitach podwieszanych? 
a) klejenie, 
b) klejenie i mocowanie mechaniczne, 
c) mocowanie tylko mechaniczne, 
d) zaleŜy od rodzaju konstrukcji. 

6. Nazwij układy montowania płyt g-k na sufitach podwieszanych: 

 
a) ……………………………………..,    b)…………………………………… . 

7. Czym uwarunkowany jest kierunek układania płyt g-k na suficie? 
a) wielkością pomieszczenia, 
b) rodzajem konstrukcji sufitu podwieszanego, 
c) kierunkiem oświetlenia słonecznego, 
d) brak uwarunkowań. 

8. System sufitu podwieszanego znajdujący się na rysunku to:  
 
 
 
 
 
 

a) konstrukcja jednopoziomowa, 
b) okładzina sufitowa, 
c) konstrukcja dwupoziomowa. 

a) b) 
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9. Jaki typ wieszaków stosuje się do zmocowania profili przy suficie podwieszanym gdy jego odległość 
od stropu wynosi do 120 mm? 
a) ……………….. . 

10. Jakie zestawy profili stosuje się najczęściej do konstruowania rusztów sufitowych? 
a) CD, ES, 
b) UD, ES, 
c) CD, UD, 
d) CD, ES, UD.  

11. Nazwij poszczególne elementy sufitu podwieszanego: 
 
 

a) 4 – ………………………………………..., 
b) 2 – …………………………………………., 
c) 3 – …………………………………………., 
d) 1 – …………………………………………… 

 
12. Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawiony jest na rysunku? 

 
 
 
 
 
 

a) ………………………………………………… . 
 

13. Jaka powinna być odległość wieszaka do połączenia profili warstwy głównej? 
a) co najmniej 20 cm, 
b) nie więcej niŜ 20 cm, 
c) nie ma to znaczenia, 
d) nie więcej niŜ 30 cm. 

14. Jakie powinno być przesunięcie miejsca łączenia sąsiednich profili? 
a) od 40 do 60 cm, 
b) co najmniej 20 cm, 
c) co najmniej 80 cm, 
d) od 60 do 80 cm. 

15. Jako przyścienne stosuje się profile: 
a) ES, 
b) CD, 
c) UD. 

16. Płyty w okładzinach sufitowych docina się tak, aby krawędź poprzeczna wypadała: 
a) pośrodku między profilami, 
b) na skraju profila, 
c) na środku profila, 
d) do 20 cm od profila. 

17. Wymień kolejność etapy spoinowaniu płyt o krawędzi typu KS w pierwszym poziomie szpachlowania 
PSG 1: 
a) ………………………………………………………………. , 
b) ………………………………………………………………. , 
c) ………………………………………………………………. . 
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18. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 wymaga po szpachlowaniu standardowym PSG 2:  
e) wyrównania wszelkich nierówności na spoinach, 
f) wyrównania wszelkich zagłębień na całej powierzchni płyt, 
g) szpachlowania cienką warstwą (ok. 1 mm) całej powierzchni sufitu,  
h) szpachlowania warstwą o grubości min. 3 mm. 

19. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 polega na: 
……………………………………………………………………………………………. 

20. Wymień podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi, które 
będą oceniane podczas odbioru wykonanych prac:  
a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 
d) ………………………………………………, 
e) ………………………………………………. 

Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Montowanie systemów sufitów podwieszanych 

Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi. 

Numer 
pytania 

Odpowiedź Punktacja 

1 a b c d  

2       

3 a b c d  

4     

5 a b c d  

6 a b  
7      
8 a b c  

9   
10 a b c d  
11 a b c d  

12   
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c  
16 a b c d  

17 a b c  

18 a b c d  

19   

20       

Razem  
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TEST 2 
Test dwustopniowy do jednostki modułowej „Montowanie systemów sufitów podwieszanych”. 
Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności: 
– zadania 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 – z poziomu podstawowego, 
– zadania 3, 7, 8, 9, 13, 15 – z poziomu ponadpodstawowego. 
Punktacja zadań 0; 0,5 lub 1 punkt 

Za kaŜdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt. Za złą odpowiedź lub jej brak uczeń 
otrzymuje 0 punktów. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczeń otrzymuje, gdy odpowie prawidłowo na 
co najmniej 50%. 
Proponuje się następujące normy wymagań – uczeń otrzyma następujące oceny szkolne: 
– dopuszczający – za rozwiązanie co najmniej 7 zadań z poziomu podstawowego,  
– dostateczny – za rozwiązanie co najmniej 10 zadań z poziomu podstawowego, 
– dobry – za rozwiązanie 14 zadań, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego, 
– bardzo dobry – za rozwiązanie 16 zadań, w tym co najmniej 4 z poziomu ponadpodstawowego, 

Plan testu z kluczem odpowiedzi 

Nr 
za-
da-
nia 

Cel operacyjny 
(mierzone osiągnięcia ucznia) 

Ka-
te-

goria 
celu 

Po-
ziom 
wy-

magań 

Poprawna 
odpowiedź 

1 
Wymienić najlepszy materiał 
izolacyjny stosowany do sufitów 
podwieszanych 

A P wełna mineralna 

2 
Rozpoznać konstrukcję sufitu pod-
wieszanego 

B P 
konstrukcja pojedyncza 
 

3 
Określić zastosowanie wybranej 
konstrukcji sufitu podwieszanego 

B PP c 

4 
Wymienić główne warunki 
rozpoczęcia montaŜu konstrukcji 
sufitów podwieszanych 

B P 

a) zakończenie robót mokrych, 
b) zamontowanie stolarki okiennej, 
c) utrzymanie odpowiedniej temperatury (powyŜej 

10°C), 
d) utrzymanie odpowiedniej wilgotności (poniŜej 

70%). 

5 
Określić sposoby mocowania płyt 
g-k w sufitach podwieszanych 

B P b 

6 
RozróŜnić układy płyt w suficie 
podwieszanym 

B P  

7 
Określić warunki układania płyt 
sufitowych 

C PP a 

8 
Określić, kiedy naleŜy zagęszczać 
profile sufitowe 

C PP 
a) pełnienie funkcji przegrody ogniowej, 
b) dodatkowe obciąŜenie oprawami oświetleniowymi, 
c) dodatkowe obciąŜenie materiałem izolacyjnym. 

9 
Określić właściwości kołków 
stosowanych do mocowania profili 
w suficie podwieszanym 

C PP muszą się rozpręŜać w stropie 

10 
Określić, jakie profile stosuje się do 
konstruowania rusztów sufitowych 

B P 
a) CD, 
b) UD. 

11 
Rozpoznać elementy konstrukcji 
sufitu podwieszanego 

B P 
a) 1 – profil nośny, 
b) 2 – profil główny, 
c) profil przyścienny.  
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12 
Rozpoznać rodzaj konstrukcji sufitu 
podwieszanego 

B P krzyŜowa dwupoziomowa 

13 
Wybrać rodzaj konstrukcji sufitu pod-
wieszanego do danych warunków 

C PP okładzina sufitowa 

14 
Określić odległość miejsc połączenia 
sąsiednich profili 

B P c 

15 
Określić rozstaw wieszaków w rusz-
cie o konstrukcji krzyŜowej dwupo-
ziomowej 

B PP c 

16 
Określić sposób docinania płyt 
w okładzinach sufitowych 

B P c 

17 
Określić połoŜenie elementów kon-
strukcji krzyŜowej dwupoziomowej 

B P 
a) 15 cm, 
b) 30 cm, 
c) 30 cm. 

18 
Określić, jakie płyty stosuje się do 
okładzin sufitowych 

B P b 

19 
Określić zasady układania płyt przy 
wielowarstwowym pokrywaniu sufi-
tów 

B P 
Przesunięciu spoin poprzecznych 
i podłuŜnych w sąsiednich warstwach 

20 
Określić rodzaj prac 
wykończeniowych 

B P Zagruntowanie zaszpachlowanej powierzchni sufitu 
 

Przebieg testowania 

Instrukcja dla nauczyciela 
1. Ustalić z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym wyprze-

dzeniem. 
2. Omówić z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego. 
3. Zapoznać uczniów z rodzajem zadań podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania. 
4. Przeprowadzić z uczniami próbę udzielania odpowiedzi na takie typy zadań testowych, jakie będą 

w teście. 
5. Omówić z uczniami sposób udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi). 
6. Zapewnić uczniom moŜliwość samodzielnej pracy. 
7. Rozdać uczniom zestawy zadań testowych i karty odpowiedzi, podać czas przeznaczony na udziela-

nie odpowiedzi. 
8. Stworzyć odpowiednią atmosferę podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego (rozładować 

niepokój, zachęcać do sprawdzenia swoich moŜliwości). 
9. Kilka minut przed zakończeniem sprawdzianu przypomnieć uczniom o zbliŜającym się czasie zakoń-

czenia udzielania odpowiedzi. 
10. Zebrać karty odpowiedzi oraz zestawy zadań testowych. 
11. Sprawdzić wyniki i wpisać do arkusza zbiorczego. 
12. Przeprowadzić analizę uzyskanych wyników sprawdzianu i wybrać te zadania, które  

sprawiły uczniom największe trudności. 
13. Ustalić przyczyny trudności uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności. 
14. Opracować wnioski do dalszego postępowania, mającego na celu uniknięcie niepowodzeń dydak-

tycznych – niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu. 
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Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte i wielokrotnego wyboru. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X 

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 
17, 18, 19, 20 – poziom podstawowy, zadania 3, 7, 8, 9, 13, 15 – poziom ponadpodstawowy. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 

i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 

Materiały dla ucznia: 
• instrukcja, 
• zestaw zadań testowych, 
• karta odpowiedzi. 

Zestaw zadań testowych 

1. Jaki materiał izolacyjny jest najlepszy do wykonywana sufitów podwieszanych? 
……………………………………... 

2. Jaki rodzaj konstrukcji sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy przedstawiony jest na 
rysunku: 

 

 

 

  ……………………………………………………. . 

 

3. Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego wybrałbyś, aby zminimalizować straty wysokości 
w pomieszczeniu? 
a) konstrukcję jednopoziomową, 
b) konstrukcję dwupoziomową, 
c) okładzinę sufitową. 

4. Wymień główne warunki, które muszą być spełnione, aby moŜna było rozpocząć montaŜ sufitów 
podwieszanych: 
a) ………………………………………………..……., 
b) …………………………………………………..…., 
c) …………………………………………………......., 
d) …………………………………………………….. . 

5. Czy moŜna stosować klejenie płyt g-k przy montaŜu sufitów podwieszanych? 
a) tak, 
b) nie. 

6. Narysuj układ poprzeczny montowania płyt g-k na suficie podwieszanym. 
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7. Spoiny poprzeczne przy układaniu płyt na suficie powinny być układane w stosunku do padających 
promieni słonecznych: 
a) równolegle, 
b) prostopadle. 

8. Wymień czynniki powodujące konieczność zagęszczenia rozstawu profili sufitowych:  
a) ………………………………………..…………………….., 
b) ………………………………………………………………, 
c) ……………………………………………………………… . 

9. Jaką cechę powinny posiadać kołki do mocowania konstrukcji sufitów podwieszanych do stropu 
Ŝelbetowego? 
……………………………………………………………….... . 

10.  Jakie profile stosuje się najczęściej do konstruowania rusztów sufitowych? 
a) ……………………………………….., 
b) ……………………………………… … 

11. Nazwij poszczególne profile konstrukcji sufitu podwieszanego ze względu na ich funkcję: 
 
 
 
 
 

a) 1 – …………………………………….…..., 
b) 2 – …………………………………………., 
c) 3 – ………………………………………… . 

 
 

12. Konstrukcja sufitu podwieszanego przedstawiona na rysunku to: 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… . 
 

13. Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego zastosowałbyś w korytarzu lub małym pomieszczeniu? 
……………………………………. . 

14. Przesunięcie miejsca łączenia sąsiednich profili powinno wynosić: 
a) od 40 do 60 cm, 
b) co najmniej 20 cm, 
c) co najmniej 80 cm, 
d) od 60 do 80 cm. 

15. Maksymalny rozstaw wieszaków, jaki moŜe być zastosowany w ruszcie sufitów na konstrukcji 
krzyŜowej dwupoziomowej wynosi: 
a) 120 x 120 cm, 
b) 50 x100 cm, 
c) 90 x 100 cm, 
d) 150 x 400 cm. 
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16. Płyty w okładzinach sufitowych docina się tak, aby krawędź poprzeczna wypadała: 
a) pośrodku między profilami, 
b) na skraju profili, 
c) na środku profili, 
d) do 20 cm od profila. 

17. Określ połoŜenie elementów przy konstruowaniu sufitów krzyŜowych dwupoziomowych: 
a) maksymalna odległość osi skrajnego profilu warstwy nośnej (dolnej) od ściany do niego 

równoległej nie moŜe przekraczać ……… cm, 
b) maksymalna odległość osi skrajnego profilu warstwy głównej (górnej)) od ściany do niego 

równoległej nie moŜe przekraczać ……… cm, 
c) maksymalna odległość skrajnego wieszaka (licząc od ściany) na profilu głównym (górnym) nie 

moŜe przekraczać ……… cm. 
18.  Do wykonania okładzin sufitowych stosuje się płyty o grubości:  

a) od 10 do 12,5 mm, 
b) co najmniej 12,5 mm, 
c) 15 mm,  
d) min. 15 mm. 

19. O czym naleŜy pamiętać przy pokrywaniu wielowarstwowym płyt w opłytowaniu sufitów? 
……………………………………………………………………………………………. . 

20. Co naleŜy wykonać po zaszpachlowaniu powierzchni sufitu przed jej malowaniem lub tapetowaniem?  
………………………………………………………………………… . 

Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Montowanie systemów sufitów podwieszanych 

Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi. 

Numer 
pytania 

Odpowiedź Punktacja 

1   

2   

3 a b c  

4      

5 a b  

6   

7 a b  

8 a b c  

9   

10 
a 

 
b  

11 a b c  

12   

13   

14 a b c d  
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15 a b c d  

16 a b c d  

17 a b c  

18 a b c d  

19   

20   

Razem  

7. Literatura 
1. Baranowicz W.: Wytyczne w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej oraz wzór instrukcji bezpieczeństwa 

poŜarowego dla obiektów szkół. MEN, Warszawa 1997. 
2. Czasopisma specjalistyczne firm specjalizujących się w systemach suchej zabudowy. 
3. Jerzak M.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w budownictwie. PWN, Warszawa 1980. 
4. Ketler K.: Murarstwo, cz. 2, REA, Warszawa 2002. 
5. Kodeks Pracy (aktualnie obowiązujący). 
6. Mac S., Leowski J.: Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podręcznik dla szkół zasadniczych. WSiP, War-

szawa 1999. 
7. Maj T.: Organizacja budowy. WSiP, Warszawa 2009. 
8. Martinek W., Szymański E.: Murarstwo i tynkarstwo. WSiP, Warszawa 1999. 
9. Popek M., Wapińska B.: Podstawy budownictwa. WSiP, Warszawa 2009. 
10. Poradnik majstra budowlanego. Praca zbiorowa. Arkady, Warszawa 1997. 
11. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 28.03.1972 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i roz-
biórkowych. Dz. U. Nr 13, poz. 93. 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 129, poz. 844 

13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpoŜarowej 
budynków i innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 92, poz. 460; Dz. U. Nr 102/95, 
poz. 507. 

14. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.07.1998 r. w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypad-
ków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a takŜe zakresu informacji zamieszczonych 
w rejestrze wypadków przy pracy. Dz. U. Nr 115, poz. 744. 

15. Szymański E., Wrześniowski Z.: Materiały budowlane. WSiP, Warszawa 1997. 
16. Szymański E.: Materiałoznawstwo budowlane. WSiP, Warszawa1999. 
17. Wasilewski Z.: BHP na placu budowy. Arkady, Warszawa 1989. 
18. Wojewoda K.: Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych. Zeszyt 3. 

Podręcznik dla ucznia. REA, Warszawa 1999. 
19. Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe, WSiP, Warszawa 1998.  
20. Zastosowanie płyt kartonowo-gipsowych w budownictwie, materiał instruktaŜowy dla szkół budowla-

nych, Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2004. 
Wykaz literatury naleŜy aktualizować w miarę ukazywania się nowych pozycji wydawniczych. 
 
 
 
 
 
 



 176 

1.8. Montowanie systemów sufitów podwieszanych – poradnik dla ucznia 

1. Wprowadzenie 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o zasadach  montaŜu sufitów podwieszanych 

w systemach suchej zabudowy wnętrz. Poradnik ten zawiera: 
1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opano-

wane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umoŜliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania 

ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz 
inne źródła informacji. Obejmuje on równieŜ: 

– pytania sprawdzające wiedzę niezbędną do wykonania ćwiczeń, 
– ćwiczenia zawierające polecenie, sposób wykonania oraz wyposaŜenie stanowiska pracy, 
– sprawdzian postępów, sprawdzający poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. 

Wykonując sprawdzian postępów, powinieneś odpowiadać na pytanie „tak” lub „nie”, co oznacza, Ŝe 
opanowałeś materiał albo nie. Zaliczenie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności  określo-
nych w tej jednostce modułowej. JeŜeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to po-
proś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz da-
ną czynność. 

4. Zestaw pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Po 
opracowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. 
Jednostka modułowa: montowanie systemów sufitów podwieszanych, której treści teraz poznasz jest 

częścią modułu Technologia systemów suchej zabudowy wnętrz. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp oraz instrukcji przeciw-

poŜarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 

2. Wymagania wstępne 
Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Montowanie systemów sufitów podwiesza-

nych”, powinieneś umieć: 
– stosować terminologię budowlaną, 
– odczytywać i interpretować rysunki budowlane, 
– posługiwać się dokumentacją budowlaną, 
– zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp, 
– transportować materiały budowlane, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– rozpoznawać materiały stosowane w systemach suchej zabudowy, 
– przygotowywać zaprawy gipsowe, 
– dobierać narzędzia i sprzęt do robót montaŜowych, 
– wykonywać podstawowe pomiary w robotach budowlanych, 
– wykonywać rusztowania do robót budowlanych. 

3. Cele kształcenia 
W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 

– przygotować stanowisko do montaŜu okładzin sufitowych, 
– przygotować miejsce składowania i magazynowania materiałów do montaŜu okładzin sufitowych, 
– transportować materiały do sufitów podwieszanych, 
– wytyczyć połoŜenie sufitów podwieszanych, 
– przygotować i przyciąć płyty do montaŜu sufitów podwieszanych, 
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– dobrać i zamontować profile do montaŜu sufitów podwieszanych, 
– zamontować płyty do profili, 
– ułoŜyć izolację między płytami, 
– wykonać prace wykończeniowe, jak szpachlowanie, obróbka naroŜy zewnętrznych, czyszczenie płyt, 
– zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony 

środowiska. 

4. Materiał nauczania 
4.1. Systemy sufitów podwieszanych 

Sufit podwieszany pod stropem, wykonany z płyt gipsowo-kartonowych w systemie suchej zabudowy, 
spełnia wiele funkcji, trudnych do osiągnięcia z zastosowaniem tradycyjnych technologii wykańczania 
wnętrz. 

Jest elementem kształtującym pomieszczenie. MoŜna za jego pomocą zamaskować stare po-
wierzchnię ze spękanym tynkiem i nierówną powierzchnię. MoŜna równieŜ ukryć instalacje (oprócz ga-
zowej, której zabudowę zakazuje prawo budowlane).  

W przestrzeni pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi a stropem moŜna zatem poprowadzić instala-
cje, które wymagałyby kłopotliwego wkuwania w konstrukcję domu lub maskowania dodatkowymi prze-
słonami. W suficie podwieszanym moŜna ukryć klimatyzatory, nawiewniki i wywiewniki wentylacyjne lub 
elementy ogrzewania powietrznego. Prawie nieograniczone moŜliwości montaŜu i gięcia płyty gipsowo- 
-kartonowej wynikające z elastyczności i lekkości tego materiału budowlanego pozwalają na uzyskanie 
kształtów powierzchni sufitu i jego połączeń ze ścianami w formy zaspokajające estetykę najwybredniej-
szego projektanta. Bez problemu moŜemy obniŜyć sufit nad częścią powierzchni pomieszczenia (kuch-
nia, salonik), a z zastosowaniem specjalnych profili i płyt uzyskać krzywoliniowe „wyspy” z podświetle-
niami. Sufitami podwieszanymi z płyt gipsowo-kartonowych da się formować skosy, uskoki, łuki i podcie-
nia. Dzięki temu moŜna optycznie zmienić wygląd pomieszczenia, montując np. w odpowiedni sposób 
oświetlenie halogenowe.  

Wymagania dotyczące zarówno bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, jak i parametrów akustycznych 
ścian i stropów są znacznie ostrzejsze dla budynków uŜyteczności publicznej niŜ dla domów jednoro-
dzinnych. Dlatego sufity podwieszane, które są wystarczająco dobre do stosowania w biurach, bez wąt-
pienia nadają się równieŜ do domów jednorodzinnych. 

Do zalet sufitów podwieszanych wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zamontowanych do kon-
strukcji nośnej podwieszonej na profilach stalowych zalicza się: 
– szybki montaŜ fabrycznie przygotowanej konstrukcji,  
– regulowana wysokość konstrukcyjna sufitu, 
– łatwe układanie materiału izolacyjnego (wełny mineralnej), 
– łatwy montaŜ systemowego oświetlenia i kratek wentylacyjnych. 

Warto zaznaczyć, Ŝe sufit podwieszany wykonany z płyt gipsowo-kartonowych moŜe być elementem 
izolacji akustycznej między kondygnacjami lub częściowo izolacji od dźwięków materiałowych (tzw. „od-
głosów kroków”). W pokoju, w którym słuchana jest głośna muzyka moŜna poprzez zamontowanie sufitu 
podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych i ułoŜenie w wolnej przestrzeni wełny mineralnej polepszyć 
warunki akustyczne.  

MoŜna je wykorzystać równieŜ jako konstrukcję z izolacją termiczną. Sufit zamontowany pod nie-
ogrzewanym strychem moŜe dodatkowo zapobiegać stracie ciepła. Producenci systemów suchej zabu-
dowy polecają wełnę mineralną jako najlepszy materiał izolacyjny, o wysokim wskaźniku izolacyjności 
cieplnej, akustycznej i w klasie niepalności A1.  

W skład dostarczanego przez producentów – systemu suchej zabudowy sufitów wchodzą: systemowe 
profile stalowe, zawiesia (wieszaki), inne elementy konstrukcyjne, płyta gipsowo-kartonowa, w razie potrze-
by materiał izolacyjny (wełna mineralna), paroizolacja (folia), masy szpachlowe i taśmy do spoinowania. 
WyróŜniamy trzy sposoby montaŜu sufitu podwieszanego: 
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a)  sufit podwieszany montowany na konstrukcji jednopoziomowej, 
b)  sufit podwieszany montowany na konstrukcji dwupoziomowej, 
c)  okładzina sufitowa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1. Rodzaje sufitów podwieszanych: 
A) konstrukcja dwupoziomowa, B) konstrukcja jednopoziomowa, C) okładzina sufitowa 

 
KaŜdy z wymienionych sposobów zabudowy sufitu pozwala na wykorzystanie specyficznych zalet takiego 
rozwiązania. Okładzina sufitowa montowana na konstrukcji z profili CD umoŜliwia zminimalizowanie strat 
na wysokości pomieszczenia.  

4.1.2. Pytania sprawdzające 
Odpowiadając na  pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 

i ich wykonania. 
1) Czego nie moŜna zawieszać pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem? 
2) Jakie są trzy sposoby montaŜu sufitów podwieszanych? 
3) Jakie elementy wchodzą w skład systemów sufitów podwieszanych? 
4) Jaką rolę spełnia sufit podwieszany? 
5) Jakie zalety ma sufit podwieszany? 
6) Czy moŜna podwieszać do rusztu oprawy oświetleniowe? 
7) Jaki system umoŜliwia podwieszenie sufitu 6 cm poniŜej stropu? 

4.1.3. Ćwiczenia 

Ćwiczenie 1 
Opisz elementy konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawionej na rysunku. 

Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z konstrukcją sufitów podwieszanych mocowanych na profilach CD60 (materiał na-
uczania rozdz. 4.1.1), 

2) zapoznać się z rysunkiem przedstawionym przez nauczyciela, 
3) opisać na rysunku nazwy elementów konstrukcji sufitów podwieszanych, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia, 
– przybory kreślarskie, 
– rysunki konstrukcji sufitów podwieszanych. 

Ćwiczenie 2 
Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju okładzinę sufitową montowaną na profilach CD60. 

 

A                                                 B                                                       C 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z konstrukcją okładziny sufitowej mocowanej na profilach CD60 (materiał nauczania 

rozdz. 4.1.1), 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) narysować rzut i przekrój okładziny sufitowej, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
5) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– blok techniczny formatu A4, 
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia. 
Ćwiczenie 3 

Dokonaj klasyfikacji sufitów podwieszanych wykonanych w technologii suchej zabudowy ze względu 
na sposób montaŜu konstrukcji nośnej. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z rodzajami konstrukcji sufitów podwieszanych mocowanej na profilach (materiał 

nauczania rozdz. 4.1.1), 
2) zapoznać się z rysunkami lub zdjęciami przedstawionymi przez nauczyciela, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) na kaŜdym rysunku/zdjęciu podpisać rodzaj konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego, 
5) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
6) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– blok techniczny formatu A4, 
– literatura z rozdziału 4.1 poradnika dla ucznia, 
– spinacze, 
– zdjęcia lub rysunki sufitów. 

4.1.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz:             Tak         Nie 
1) RozróŜnić rodzaj sufitu podwieszanego na podstawie rysunku?  � � 
2) RozróŜnić profile stosowane do montaŜu okładziny sufitowej? � � 
3) Wskazać róŜnice pomiędzy sufitem o konstrukcji jednopoziomowej  

a sufitem o konstrukcji dwupoziomowej? � �  
4) Opisać charakterystyczne cechy okładziny sufitowej?  � � 

4.2. Etapy montowania systemów sufitów podwieszanych 

Ogólne warunki prowadzenia robót 
Przystąpienie do robót z wykorzystaniem płyt g-k jest moŜliwe dopiero wtedy, gdy są zakończone 

wszystkie roboty „mokre” (np. wylewki i tynki „mokre”) oraz została zamontowana stolarka okienna. Rów-
nocześnie wymaga się, aby temperatura w pomieszczeniach nie spadała poniŜej 10°C. JeŜeli roboty są 
prowadzone w okresie zimowym, powinno juŜ funkcjonować ogrzewanie budynku. Wymóg utrzymania 
minimalnej temperatury dotyczy równieŜ czasu, w którym na budowie nie przebywają pracownicy. Niedo-
puszczalne jest okresowe podgrzewanie pomieszczeń nagrzewnicami budowlanymi (np. przez 8 godz.) 
i dopuszczanie do spadku temperatury w godzinach nocnych. Wymóg ten wynika z konieczności utrzy-
mania nieprzekraczającej 70% wilgotności względnej powietrza. Przypomnieć naleŜy równieŜ, Ŝe płyty 
g-k muszą być składowane w pomieszczeniach zamkniętych lub pod zadaszeniem.  
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Zasady montaŜu płyt g-k w suficie podwieszanym 
 Płyty gipsowo-kartonowe mogą być montowane nie tylko w pozycji pionowej na ścianach. Montowa-

ne poziomo na stropie będą stanowiły sufit. 
W budynkach o podwyŜszonym standardzie wyposaŜenia (których buduje się coraz więcej) występu-

je tak duŜa ilość róŜnego rodzaju instalacji, Ŝe rozprowadzenie ich jest bardzo kłopotliwe, a czasem 
wręcz niemoŜliwe, jeŜeli projekt budowlany nie rozwiązywał tego zagadnienia indywidualnie. Bardzo wy-
godnym dla instalatorów rozwiązaniem (a przy centralnej klimatyzacji – nieodzownym) jest wydzielenie 
przestrzeni technicznej powstałej pomiędzy stropem nośnym a sufitem podwieszonym. Jest to rozwiąza-
nie bardzo proste, a zarazem umoŜliwiające utrzymanie wysokiego poziomu estetyki wykończenia.  

O ile na ścianach płyty g-k mogą być klejone oraz mocowane łącznikami mechanicznymi (jak wkręty,  
gwoździe czy zszywki), to na suficie moŜna stosować tylko łączniki mechaniczne. Nie dopuszcza się kle-
jenia płyt g-k na powierzchniach poziomych i skośnych (sufity, skosy). Narzuca to konieczność wcze-
śniejszego przygotowania konstrukcji, do której będzie mocowana płyta g-k Montowana na suficie płyta 
podlega innym niŜ na ścianie obciąŜeniom i dlatego konstrukcja stosowana na suficie pod płytą g-k, zwa-
na rusztem, jest całkowicie inna niŜ konstrukcji ścienna. CięŜar własny ustawionych poziomo płyt powo-
duje powstawanie napręŜeń zginających w przekroju płyty. Dlatego rozstaw profili stanowiących kon-
strukcję jest zaleŜny od wytrzymałości na zginanie stosowanej płyty, czyli od średniej grubości płyty oraz 
od kierunku jej obciąŜenia. Rozstaw blachowkrętów wzdłuŜ profilu musi być równieŜ mniejszy niŜ przy 
montaŜu ścian i powinien wynosić od 150 do 200 mm. JeŜeli profile do których będzie przykręcana płyta 
będą prostopadłe do długości płyty, to taki układ nazywamy poprzecznym, natomiast kiedy profile są rów-
noległe do długości płyty, to mamy do czynienia z układem podłuŜnym. Maksymalny rozstaw profili, do 
których jest mocowana płyta podany jest w tabeli na str. 17. 

 
                     a)                                                                              b) 

Rys. 2. Sposób montaŜu płyt g-k na suficie podwieszanym: 
a) układ poprzeczny, b) układ podłuŜny 

 

Kierunek układania płyt na suficie 
Zanim podejmie się decyzję o kierunku i rodzaju rusztu naleŜy ustalić kierunek ułoŜenia płyt g-k na 

suficie danego pomieszczenia. Decydujący o tym jest kierunek oświetlenia tego sufitu. JeŜeli pomiesz-
czenie będzie oświetlone światłem słonecznym padającym z okien usytuowanych na ścianach, to płyty 
powinny być ustawione swoją długością równolegle do ściany z oknami. Wymóg ten wynika z faktu, Ŝe 
spoiny poprzeczne (styki krawędzi nieobłoŜonych kartonem) winny być równoległe do kierunku padania 
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światła. Spoiny te są lekko wypukłe w stosunku do płaszczyzny płyt i światło padające prostopadle do 
nich moŜe je uwidocznić, rzucając cień za spoiną. W pomieszczeniach, w których okna usytuowane są 
na dwóch wzajemnie prostopadłych ścianach naleŜy przeanalizować, które okna są skierowane na połu-
dnie i w stosunku do nich ułoŜyć płyty, kierując się powyŜej opisanymi zasadami.  

Rodzaj konstrukcji i sposoby jej zawieszenia  
Do konstruowania rusztów sufitowych stosuje się najczęściej zestaw dwóch profili: profil główny „CD” 

o szerokości 60 mm i profil przyścienny „UD” wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o grubościach 
0,6 mm lub 0,55 mm. Do tych profili dostępne są akcesoria umoŜliwiające wykonanie połączeń między 
sobą oraz podwieszenia do stropu. 

Gdy został ustalony kierunek ułoŜenia płyt na suficie, naleŜy zaprojektować przebieg profili nośnych 
konstrukcji (profilami nośnymi w tym opracowaniu nazwano profile dolne, do których bezpośrednio będzie 
mocowana płyta g-k) oraz rozwiązanie konstrukcji uwzględniające sposób podwieszenia go do stropu. Ro-
dzaj zaprojektowanej konstrukcji zaleŜy równieŜ od funkcji sufitu. JeŜeli, oprócz poprawy estetyki pomiesz-
czenia, sufit będzie dodatkowo pełnił rolę przegrody czy osłony ogniowej albo będzie dodatkowo obciąŜony, 
np. oprawami świetlnymi i materiałem termoizolacyjnym, to naleŜy odpowiednio zagęścić rozstaw profili.  

WaŜnym elementem sufitu podwieszonego jest zamocowanie konstrukcji do stropu nośnego. JeŜeli 
konstrukcja nie będzie oddalona od stropu na odległość większą niŜ 120 mm, stosuje się wieszaki mo-
cowania bezpośredniego (typu  ES). Do stropu Ŝelbetowego ten element jest zamocowany kotwą meta-
lową o konstrukcji umoŜliwiającej kompensację średnicy otworu w betonie. W stropie Ŝelbetowym dolna 
strefa betonu jest poddana rozciąganiu i towarzyszy temu zjawisku powstawanie siatki mikropęknięć. 
Rozwartość tych pęknięć jest zmienna i zaleŜy od obciąŜenia stropu. Kołki do szybkiego montaŜu mogą 
wypaść z otworów, które są wiercone w fazie budowy, kiedy nie ma jeszcze na stropie obciąŜeń eksplo-
atacyjnych. Kiedy budynek zostanie oddany do eksploatacji i stropy zostaną obciąŜone, pęknięcia prze-
biegające przez otwór powiększają jego średnicę, dlatego konstrukcja kołka musi umoŜliwiać zwiększe-
nie swojej średnicy, aby siła wyrywająca kotwę z otworu pozostała wielkością stałą. Warunek ten spełnia 
szereg metalowych kołków, z elementem stoŜkowym lub klinowym. Zdecydowanie nie wolno uŜywać do 
mocowania wieszaków kołków rozporowych z plastikowym elementem rozpręŜnym. Nie wolno stosować 
równieŜ kołków wstrzeliwanych, jeŜeli będą pracować na rozciąganie. 

JeŜeli konstrukcja sufitowa musi być obniŜona, to zachodzi konieczność stosowania wieszaków 
z elementem rozpręŜnym i prętem mocującym lub wieszaków noniuszowych. Wieszaki noniuszowe sto-
suje się w sufitach stanowiących osłonę lub przegrodę ogniową oraz wszędzie tam, gdzie konieczne jest 
zabezpieczenie sufitu przed podnoszeniem, np. na skutek róŜnicy ciśnień powietrza w przestrzeni nad 
i pod sufitem oraz drgań. 
 

Sufit na konstrukcji pojedynczej 
Stosuje się go zazwyczaj w korytarzach oraz w pomieszczeniach, których szerokość nie przekracza 2,6 

m. Jest to rozwiązanie najmniej materiałochłonne, niemniej naleŜy zdawać sobie sprawę z tego, Ŝe niŜszym 
kosztom materiałowym będzie towarzyszył wyŜszy nakład robocizny. W tym rodzaju konstrukcji profile „CD” 
przebiegają pomiędzy dwoma ścianami podłuŜnymi oraz są dodatkowo zamocowane do stropu za pośred-
nictwem wieszaków usytuowanych wzdłuŜ profila w odstępach nie większych niŜ 100 cm. Poszycie sufitu 
stanowi płyta mocowana podłuŜnie w stosunku do profilu bez połączenia na szerokości – nie dopuszcza się 
łączenia płyt gipsowo-kartonowych na długości. Na ścianach podłuŜnych są zamocowane profile przyścien-
ne „UD” w płaszczyźnie sufitu. Końce profili „CD” tkwią pomiędzy półkami profila przyściennego. Większy 
nakład robocizny przy wykonywaniu tego rodzaju konstrukcji wynika z konieczności zamocowania w stropie 
nośnym większej liczby wieszaków (ok. 2,5 szt./1 m2) niŜ przy konstrukcji krzyŜowej (ok. 1,1 sz.t/1 m2). Po-
ziomowanie tego rusztu jest równieŜ bardziej pracochłonne i kłopotliwe. 
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Rys. 3.  Sufit na konstrukcji pojedynczej: 
1. Płyta g-k, 2. Profil  nośny CD, 3. Profil  przyścienny 

UD, 4. Wieszak  (noniusz obrotowy lub wieszak 
z elementem rozpręŜnym), 5. Górna część wieszaka, 

6. Łącznik poprzeczny do konstrukcji jednopoziomowej 
 
 

Sufity na konstrukcji krzyŜowej dwupoziomowej 
Są one rozwiązaniem podstawowym i stosowanym w pomieszczeniach głównie z powodu łatwości 

montaŜu i regulacji poziomu płaszczyzny sufitu. W tym rodzaju rusztu wieszaki mogą być rozmieszczone 
nawet w siatce 90 x 100 cm. Wieszaki podtrzymują główną (górną) warstwę konstrukcji wykonaną rów-
nieŜ z profili „CD”. Przy ścianach końce profili warstwy głównej (górnej) spoczywają na górnej półce profi-
lu przyściennego „UD”. Profile nośne „CD” zawiesza się na łącznikach krzyŜowych obejmujących górny 
profil i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki dolnego profilu. Końce profili nośnych wsunięte są po-
między półki profilu przyściennego. Profile „CD” wykonywane są w długościach handlowych do 4 m. Aby 
je przedłuŜyć, naleŜy zastosować łącznik wzdłuŜny. Przy łączeniu profili warstwy głównej (górnej) naleŜy 
pamiętać, aby najbliŜszy wieszak był nie dalej niŜ 20 cm od miejsca połączenia profili. Równocześnie 
obowiązuje zasada, aby łączenie dwóch sąsiednich profili było przesunięte o minimum 80 cm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 4. Sufit na konstrukcji krzyŜowej 
dwupoziomowej:  1. Płyta g-k, 2. Profil  nośny CD, 
3. Profil  przyścienny UD, 4. Wieszak (noniusz obro-

towy lub wieszak z elementem rozpręŜnym), 
5. Górna część wieszaka, 6. Łącznik krzyŜowy, 

jednoczęściowy 
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Przy konstruowaniu tych sufitów naleŜy pamiętać o poniŜszych zasadach: 
– maksymalna odległość osi skrajnego profilu warstwy nośnej (dolnej) od ściany do niego równoległej 

nie moŜe przekraczać 15 cm.  
– maksymalna odległość osi skrajnej profilu warstwy głównej (górnej) od ściany do niego równoległej 

nie moŜe przekraczać 30 cm.  
– maksymalna odległość skrajnego wieszaka (licząc od ściany) na profilu głównym (górnym) nie moŜe 

przekraczać 30 cm. 

Okładzina sufitowa na profilach CD60 
Tego rodzaju konstrukcje mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie istotne jest zminimalizowanie gru-

bości zabudowy sufitu. Na minimalną grubość takiej zabudowy składają się: profil 15,5 mm oraz płyta o 
grubość co najmniej 12,5 mm. Nie naleŜy – ze względów wytrzymałościowych – stosować płyt o mniej-
szej grubości.  

W trakcie montaŜu naleŜy zwrócić uwagę, aby skrajne profile CD60 nie były oddalone od ścian więcej 
niŜ 10 cm. Przestrzeń zabudowywaną sufitem podwieszanym naleŜy podzielić na tyle części, by odległo-
ści między profilami nie przewyŜszały dopuszczalnych. Poprzeczne płytowanie sufitów pozwala na prze-
suwanie profili w ramach dopuszczalnych rozstawów tak, by moŜna je było łatwo i pewnie zamocować. 
Płyty przykręca się do zamocowanych profili wkrętami TN 25 dla płyt o grubości 12,5 i 15 mm oraz TN 35 
dla 20 i 25 mm, w rozstawach co15 cm. Montowana płyta powinna być przycięta na długość w taki spo-
sób, by krawędź poprzeczna po przykręceniu wypadała na środku profilu. W sąsiednim rzędzie płyt połą-
czenia poprzeczne muszą być przesunięte minimum o jeden profil tak, by nie powstawały spoiny 
w kształcie krzyŜa. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były równo-
ległe do głównego kierunku padania światła.  

Najczęściej profile CD60 mocowane są do stropu za pomocą uchwytów typu ES. Na stropie wyznacza 
się miejsca mocowania uchwytów, rozstawiając je co 60 cm w poziomie i maksymalnie co 130 cm w pionie. 
Za pomocą wkrętów przykręcane są profile do uchwytów ES. Po kaŜdej stronie profilu powinny być po dwa 
wkręty. Wystające końce uchwytów ES odgina się pod kątem 90 stopni, tak by nie wystawały ponad lico 
profilu. Przed przystąpieniem do przykręcania płyt naleŜy sprawdzić za pomocą długiej łaty, czy płaszczyzna 
zabudowy jest równa. Konstrukcja, w której profile mocowane są w opisany powyŜej sposób daje większe 
moŜliwości kompensowania nierówności stropu. UmoŜliwia ponadto zakrycie instalacji poprowadzonych pod 
stropem, jeŜeli ich grubość nie przekracza 9 cm lub obniŜenia sufitu w stosunku do stropu o 12 cm. Wszyst-
kie mocowania do stropu naleŜy zawsze wykonywać za pomocą metalowych dybli.  
 

Parametry techniczne poszczególnych rozwiązań sufitów 

Rozstaw elementów konstrukcji 
Lp, Opis konstrukcji Ilość płyt CD 

dolne nośne 
CD 

główne górne 
wieszaki 

Odporność 
ogniowa 

1 pojedynczy 1x12,5 100 – 120 – 
2 KrzyŜowy dwupoziomowy 1x12,5 50 100 90 – 
3 KrzyŜowy jednopoziomowy 1x12,5 50 120 120 – 
4 KrzyŜowy dwupoziomowy 1x12,5 40 100 75 REI 30 
5 KrzyŜowy jednopoziomowy 1x15,0 40 120 70 REI 30 
6 KrzyŜowy dwupoziomowy 2x15,0 40 100 70 REI 30 
7 KrzyŜowy jednopoziomowy 2x15,0 40 120 65 REI 30 

Opłytowanie 
Dla uproszczenia operowania całą płytą na suficie korzysta się często z płyt o długości 200 cm. Płyta 

taka jest lŜejsza, a jej długość umoŜliwia pokrywanie konstrukcji, bez docinania płyty. Wielu producentów 
oferuje płyty o długości 200 cm z fabrycznie fazowanymi krawędziami poprzecznymi, co ułatwia spoino-
wanie połączeń płyt. Spoiny poprzeczne w sąsiednich rzędach płyt powinny być przesunięte względem 
siebie przynajmniej o moduł rozstawu, czyli o 50 cm. Przy pokrywaniu wielowarstwowym naleŜy tak roz-
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planować ułoŜenie płyt w drugiej warstwie, aby spoiny zarówno podłuŜne, jak i poprzeczne nie pokrywały 
się przynajmniej w sąsiednich warstwach. Zasadniczo wymogi dotyczące długości wkrętów, przy moco-
waniu płyt na suficie, są takie same jak dla ścian, niemniej wygodnie jest przykręcać pierwszą warstwę 
wkrętami dłuŜszymi o 10 mm.   

4.2.2. Pytania sprawdzające 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 

i ich wykonania. 
1) Jakie są ogólne warunki prowadzenia robót w technologii suchej zabudowy? 
2) Jakie są zasady montaŜu płyt g-k w sufitach podwieszanych? 
3) Jakie rodzaje profili stalowych uŜywane są do montaŜu sufitów podwieszanych? 
4) Jakie są zasady mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego do stropu? 
5) Jakie są zasady montaŜu sufitu na konstrukcji pojedynczej? 
6) Jakie są zasady montaŜu sufitu na konstrukcji krzyŜowej dwupoziomowej? 
7) Jakie są zasady montaŜu okładzin na profilach CD60? 
8) Jakie są zasady wielowarstwowego układania płyt g-k na konstrukcji sufitu podwieszanego? 

4.2.3. Ćwiczenia 
Ćwiczenie 1  

Wyznacz płoŜenie sufitu podwieszanego o konstrukcji jednopoziomowej na podstawie dokumentacji 
projektowej pomieszczenia. Zaznacz to połoŜenie na wszystkich czterech przegrodach konstrukcyjnych. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Nauczyciel przedstawi Ci dokumentację projektową potrzebną do wykonania tego ćwiczenia.  Twoim 
zadaniem jest wyznaczenie poziomu sufitu podwieszanego na  ścianach konstrukcyjnych. 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z konstrukcją jednopoziomową sufitu podwieszanego (materiał nauczania rozdz. 

4.2.1), 
2) zapoznać się z dokumentacją projektową pomieszczenia, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać narzędzia i sprzęt do wyznaczania poziomu sufitu podwieszanego, 
5) wyznaczyć połoŜenie sufitu na przegrodach konstrukcyjnych pomieszczenia, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– dokumentacja projektowa pomieszczenia, 
– narzędzia miernicze,  
– przybory kreślarskie, 
– literatura z rozdziału 4.2.1 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 2  
Na wcześniej wyznaczonym połoŜeniu sufitu podwieszanego o konstrukcji jednopoziomowej zamocuj 

profile. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się ze sposobami mocowania profili w konstrukcji sufitu podwieszanego (materiał 

nauczania rozdz. 4.2.1), 
2) zapoznać się z wyznaczonym poziomem sufitu podwieszanego  w pomieszczeniu, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać profile, akcesoria i sprzęt potrzebny do mocowania profili, 
5) zamocować profile do konstrukcji jednopoziomowej, 
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6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

– profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego, 
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profili, 
– literatura z rozdziału 4.2 poradnika dla ucznia, 
Ćwiczenie 3  

Na wcześniej wyznaczonym połoŜeniu sufitu podwieszanego o konstrukcji dwupoziomowej zamocuj 
profile. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się ze sposobami mocowania profili w konstrukcji sufitu podwieszanego (materiał 

nauczania rozdz. 4.2.1), 
2) zapoznać się z wyznaczonym poziomem sufitu podwieszanego  w pomieszczeniu, 
3) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
4) dobrać profile, akcesoria i sprzęt potrzebny do mocowania profili, 
5) zamocować profile do konstrukcji dwupoziomowej, 
6) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
7) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego, 
– narzędzia i sprzęt potrzebny do mocowania profili, 
– literatura z rozdziału 4.2 poradnika dla ucznia, 

4.3.4.  Sprawdzian postępów 
Czy potrafisz:            Tak         Nie 
1) Wymienić podstawowe etapy montaŜu sufitu podwieszanego 

o konstrukcji jednopoziomowej?  � �  
2) RozróŜnić rodzaje profili uŜywanych do wykonywania okładziny 

sufitowej? � � 
3) Określić rozstaw wkrętów mocujących płyty w suficie o konstrukcji  

Jednopoziomowej w pierwszej warstwie poszycia? � � 
4) Określić rozstaw wkrętów mocujących płyty kaŜdej z warstw w poszyciu 

dwuwarstwowym? �         � 
5) Wskazać rodzaj płyty g-k stosowanej w pomieszczeniach 

o podwyŜszonej wilgotności? � � 
6)  Wymienić zasady montaŜu płyt g-k w suficie podwieszanym? � � 

4.3. Spoinowanie płyt i prace wykończeniowe 
Po zamocowaniu płyt na suficie widoczne są wszystkie krawędzie płyt oraz łby uŜytych do mocowania 

wkrętów. Chcąc uzyskać jednolitą płaszczyznę, naleŜy zamaskować spoiny i łby wkrętów oraz uzupełnić 
ewentualne ubytki i inne uszkodzenia krawędzi płyt. UŜywa się do tego systemowej masy szpachlowej.  

Zadaniem spoinowania jest nie tylko ukrycie styków płyt, ale przede wszystkim połączenie poszcze-
gólnych arkuszy płyt w jedną całość. Zdecydowana większość stosowanych mas szpachlowych charakte-
ryzuje się tym, Ŝe ich wytrzymałość na ściskanie wielokrotnie przewyŜsza wytrzymałość na rozciąganie. 
Aby umoŜliwić spoinie przenoszenie nawet nieznacznych sił rozciągających, naleŜy zazbroić ją taśmą 
z materiału włóknistego. Spoinowanie jest jednym z najwaŜniejszych etapów mocowania płyt gipsowo- 
-kartonowych. Prawidłowy dobór materiałów do spoinowania oraz właściwe wykonanie gwarantują bez-
usterkowe uŜytkowanie pomieszczeń wykonanych w systemie suchej zabudowy wnętrz. 
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Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi być oczyszczona z kurzu i pyłu gipsowego. Ze względu na 
rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu szpachlowego rozróŜniamy spoinowanie z taśmą zbro-
jącą oraz bez taśmy zbrojącej. W obydwu przypadkach przy pierwszym szpachlowaniu masę szpachlową 
rozprowadzamy poprzecznie do linii styku płyt, wciskając ją jak najgłębiej i szczelnie wypełniając całą 
szczelinę. Następnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym pociągnięciem, rozprowadzamy i wygła-
dzamy masę szpachlową wzdłuŜ całej spoiny. 

Do spoinowania krawędzi spłaszczonych fabrycznie  uŜywa się taśmy zbrojącej. RozróŜniamy 3 ro-
dzaje taśm zbrojących: 

• taśmę papierową, 
• taśmę samoprzylepną siateczkową z włókna szklanego, 
• taśmę z włókna szklanego (z fizeliny). 
Na połączeniach pionowych, dla płyt g-k o krawędzi spłaszczonej (NS, PRO, KS i KPOS), mogą być 

zastosowane wszystkie typy taśm spoinowych. Taśma spoinowa samoprzylepna („siatka”) wklejana na 
krawędziach łączonych płyt g-k bezpośrednio na karton w płytach g-k o krawędziach typu NS i PRO oraz 
na ułoŜoną uprzednio konstrukcyjną masę szpachlową, a „mokry gips” dla krawędzi typu NS, PRO, KS 
i KPOS. Taśma „fizelinowa” lub papierowa powinny być wklejona na połączeniach na „mokry gips”.  

Połączenia pionowe (na obniŜonych krawędziach fabrycznych) między płytami g-k o krawędzi pół-
okrągłej spłaszczonej (KPOS) moŜna szpachlować bez uŜycia taśmy spoinowej w sytuacji zastosowania 
specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

Szpachlowanie połączeń poziomych między płytami g-k, tj. krawędzi „ciętych” powinno być wykony-
wane z zastosowaniem taśm spoinowych typu „fizelinowego” lub papierowej wklejanych na „mokry gips”. 

Szpachlowanie połączeń pionowych i poziomych między płytami g-k z zastosowaniem taśmy spo-
inowej wklejanej na uprzednio ułoŜoną konstrukcyjną masę szpachlową („na mokry gips”) wymaga dru-
giego etapu szpachlowania konstrukcyjną masą szpachlową, które ma na celu „przykrycie" taśmy spo-
inowej masą szpachlową.  

Dla sprecyzowania i skatalogowania jakości wykończenia sufitów wykonanych w technologii suchej 
zabudowy przyjmuje się 4 poziomy jakości szpachlowania powierzchni. Polski standard branŜowy 
charakteryzujący jej jakość odpowiada klasyfikacji europejskiej (Quality Level) i opisany jest za pomocą 
4 poziomów szpachlowania.  

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1 (Quality Level 1 (Q1)) 
Poziom Szpachlowania PSG 1 dotyczy powierzchni sufitów wykonanych z płyt g-k, w stosunku do 

których nie są formułowane wymagania estetyczne, wystarczy zastosować szpachlowanie podstawowe, 
które obejmuje wykonanie spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych oraz pokrycie masą szpa-
chlową widocznych części elementów mocujących i wykończeniowych. Szpachlowanie na tym podsta-
wowym poziomie zakłada, aby przy krawędziach płyt g-k typu NS i PRO przyklejona była taśma zbrojąca 
z włókna szklanego (siateczka samoprzylepna) i – w zaleŜności od zaleceń dostawcy systemu – zaszpa-
chlowana jedną lub dwiema warstwami systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

Nieco inaczej powinno przebiegać spoinowanie w przypadku płyt o krawędzi typu KS. Wówczas przy 
stosowaniu papierowej taśmy zbrojącej lub fizelinowej lub taśmy siateczkowej z włókna szklanego, 
w pierwszej kolejności na połączenie krawędzi powinna być naniesiona warstwa systemowej, konstruk-
cyjnej masy szpachlowej, a następnie wtopiona w nią taśma zbrojąca. NaleŜy pamiętać, Ŝe po wyschnię-
ciu pierwszej warstwy masy konstrukcyjnej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie powinno być zaszpa-
chlowane ponownie jedną warstwą systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

JeŜeli szpachlowane zostały  krawędzie płyty g-k typu KPOS – podobnie jak przy krawędziach KS – 
przy stosowaniu papierowej taśmy zbrojącej lub fizelinowej lub taśmy siateczkowej z włókna szklanego, 
sprawdzeniu podlega uŜycie w pierwszej kolejności systemowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej, 
w którą powinna zostać wtopiona taśma zbrojąca. Po wyschnięciu pierwszej warstwy masy konstrukcyj-
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nej z wtopioną taśmą zbrojącą połączenie powinno być zaszpachlowane ponownie jedną warstwą sys-
temowej, konstrukcyjnej masy szpachlowej.  

Warto pamiętać, Ŝe moŜliwe jest równieŜ szpachlowanie bez uŜycia taśm zbrojących dla krawędzi 
KPOS. Do spoinowania bez uŜycia taśmy zbrojącej uŜywana jest specjalna, systemowa, konstrukcyjna 
masa szpachlowa. Na takich połączeniach płyt g-k  – w zaleŜności od zaleceń dostawcy systemu – po-
winno mieć miejsce dwu- lub trzykrotne szpachlowanie połączenia płyt g-k  

Przy wielowarstwowym pokrywaniu sufitu płytami g-k szpachlowaniu podlegają wszystkie kolejne 
warstwy,  natomiast spoiny w warstwie zewnętrznej muszą być dodatkowo zbrojone taśmą do spoinowa-
nia. Natomiast szpachlowanie łbów wkrętów w warstwach spodnich nie jest konieczne.  

Na tym poziomie szpachlowania dopuszcza się występowanie miejscowych zagłębień powstałych 
w skutek skurczu masy szpachlowej i rys po narzędziach. Nie stosuje się szpachlowania dodatkową, fini-
szową masą szpachlową. Zabudowa z płyt g-k wykończona wg zaleceń Poziomu Szpachlowania PSG 1 
ma zastosowanie jako podłoŜe pod okładziny (płytki ceramiczne, panele itp.) oraz w pomieszczeniach 
tymczasowych i technicznych. 
 

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2 (Quality Level 2 (Q2)) 
Celem prac wykonywanych przez montera suchej zabudowy na tym poziomie jest takie wyrównanie 

i wygładzenie powierzchni spoiny, aby wraz z płytą g-k utworzyła jedną powierzchnię. To „wyrównanie" 
dotyczy równieŜ elementów mocujących, wewnętrznych oraz zewnętrznych naroŜy, jak równieŜ połą-
czeń. Szpachlowanie na poziomie PSG 2 obejmuje szpachlowanie podstawowe PSG 1 oraz powtórne 
szpachlowanie systemowymi masami szpachlowymi: konstrukcyjną, gdy jest to wymagane oraz finiszo-
wą, aŜ do osiągnięcia płynnego przejścia powierzchni spoiny z powierzchnią płyty gipsowo-kartonowej. 
Nie jest dopuszczalne pozostawienie miejscowo występujących zagłębień i rys po uŜytych narzędziach. 
JeŜeli to konieczne, to zaszpachlowane powierzchnie naleŜy wyszlifować. Tak przygotowana powierzch-
nia przeznaczona jest np. do pokrycia tapetami, farbami strukturalnymi i tynkami ozdobnymi. Przy szpa-
chlowaniu na Poziomie Szpachlowania Gipsowego PSG 2 nie moŜna wykluczyć widocznego, na osta-
tecznie wykończonej (np. pomalowanej) płaszczyźnie (np. ścianie), przejścia pomiędzy powierzchnią kar-
tonu płyty g-k, a powierzchnią pokrytą warstwą masy szpachlowej (np. na spoinie).  
 

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 (Quality Level 3 (Q3)) 
Szpachlowanie na poziomie PSG 3 zakłada szpachlowanie standardowe PSG 2 oraz szpachlowanie 

całej powierzchni elementu przegrody (spoin i kartonu) masami systemowymi, szpachlami lub systemo-
wymi gładziami, których zadaniem jest wyrównanie powierzchni oraz zamknięcie mikroporów i ujednoli-
cenie tekstury i chłonności na tych powierzchniach. W tym wypadku grubość nakładanej warstwy jest 
niewielka i zwykle nie przekracza 1 mm. Osiągnięcie takiego efektu jest moŜliwe pod warunkiem uŜycia 
pac stalowych o wypolerowanej powierzchni roboczej i idealnie prostych krawędziach. Ewentualne nie-
równości powinny być po stwardnieniu nałoŜonych mas delikatnie zeszlifowane siatką ścierną lub papie-
rem ściernym o ziarnistości 200. 
 

Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 (Quality Level 4 (Q4)) 
Do spełnienia najwyŜszych wymagań estetycznych w odniesieniu do szpachlowanych powierzchni 

zabudowy wykonanej z płyt g-k konieczne jest zastosowanie na całej powierzchni opływania cienkiej 
warstwy tynku gipsowego (typu: alabastrowy gips sztukatorski). Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 
4 zakłada ręczne lub mechaniczne nałoŜenie na całą powierzchnię elementu zabudowy tynku cienkowar-
stwowego lub specjalnej gładzi gipsowej (grubość warstwy do 3 mm). Poza wygładzeniem często wystę-
puje konieczność wypolerowania całej nałoŜonej warstwy. 

Poziom szpachlowania wynika zawsze z klasy pomieszczenia oraz metody jej ostatecznego wykoń-
czenia. Tak przygotowaną powierzchnię ściany moŜna malować farbami matowymi lub tapetować gru-
bymi tapetami.    
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Przygotowanie krawędzi ciętych 
Spoinowanie ciętych krawędzi płyt gipsowo-kartonowych jest trudniejsze. Krawędzie „ostro cięte” 

nieobłoŜone kartonem naleŜy spoinować wieloetapowo. Przy spoinowaniu takich krawędzi naleŜy wyko-
nać następujące czynności:  
– sfazować noŜem monterskim, tarnikiem lub specjalnym strugiem krawędź płyty pod kątem 22,5 

stopnia na głębokość 50–75% grubości płyty,  
– zwilŜyć wodą widoczny rdzeń gipsowy,  
– wypełnić systemową masą szpachlową powstały pomiędzy fazowanymi krawędziami trójkąt i wkleić 

równocześnie taśmę papierową, ale tak, aby jak najmniej wystawała ponad płaszczyznę łączonych płyt,  
– po związaniu pierwszego wypełnienia naleŜy nałoŜyć następną warstwę systemowej masy szpa-

chlowej przeznaczonej do ostatecznego szpachlowania. Szerokość rozprowadzania tej warstwy wy-
nosi ok. 60 cm (po 30 cm od osi spoiny),  

– po związaniu lub wyschnięciu  poprzedniej warstwy,  w celu uzyskania maksymalnie gładkiej po-
wierzchni moŜna dodatkowo wyrównać i wygładzić spoinę poprzez szlifowanie papierem ściernym. 

 
 

Rys. 5. Etapy spoinowania płyt g-k: 
a) naklejanie taśmy na krawędzie płyty i wypełnianie 

zagłębienia masą szpachlową (1), a następnie po wyschnięciu 
pierwszej warstwy – nałoŜenie szerzej cienkiej warstwy masy 

finiszowej (2), b) spoinowanie z zastosowaniem taśmy 
włókninowej lub papierowej składa się z 3 etapów: 

wypełnienie spoiny masa szpachlową i wciśnięcie w nią 
taśmy(3), po związaniu nałoŜenie szerszej warstwy tej samej 

masy (4), a po wyschnięciu nałoŜenie masy finiszowej (5) 
 

Szpachlowanie miejsc zamocowania 
Przed rozpoczęciem szpachlowania naleŜy sprawdzić czy wkręty nie wystają z płyt. Prawidłowo 

wkręcony wkręt powinien być zagłębiony na ok. 0,5 mm do 1 mm – nie przerywając kartonu wokół łebka. 
Wkręty szpachluje się w dwóch cyklach: przy pierwszym szpachlowaniu spoin i przy szpachlowaniu koń-
cowym masą finiszową. Szpachlowanie wkrętów przeprowadza się przy szpachlowaniu spoin. 

 
 
 
 

 
Rys. 6. Szpachlowanie spoin: 

a) wypełnianie masą szpachlową, b) wygładzanie 
 

Ocena efektu końcowego prac w systemach suchej zabudowy 
Podobnie jak w większości robót budowlanych, tak i przy suchej zabudowie z płyt g-k, na efekt koń-

cowy mają wpływ wszystkie etapy wykonawstwa. Przez efekt końcowy rozumie się wykonanie wszystkich 
prac związanych z suchą zabudową od momentu trasowania przebiegu ściany aŜ do szpachlowania koń-
cowego przed malowaniem, tapetowaniem lub inną metodą wykończenia powierzchni.  

Wiele czynności podejmowanych przez montera suchej zabudowy naleŜy do tzw. robót zanikających, 
stąd mogą – w momencie końcowego oddawania obiektu – pojawić się trudności w ocenie ich jakości. 
Z tego teŜ powodu monter suchej zabudowy powinien wiedzieć, Ŝe o ile niestaranne wytrasowanie prze-
biegu ściany czy sufitu będzie widoczne i moŜliwe do udokumentowania w chwili odbioru prac, to niesta-
rannie wykonana konstrukcja z profili stalowych i np. montaŜ izolacji z wełny mineralnej mogą się ujawnić 
dopiero w czasie późniejszej eksploatacji budynku.  

a)                                   b)                                   
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Przy wykonywaniu elementów systemu suchej zabudowy zazwyczaj wyodrębniane są następujące 
prace zanikające:  
– wykonanie konstrukcji z profili stalowych,  
– ułoŜenie wełny mineralnej,  
– opłytowanie oraz uŜycie taśmy zbrojącej, 
– szpachlowanie połączeń.  

Nie mniej waŜny jest efekt końcowy wykonanych prac. Monter suchej zabudowy – w trakcie wykony-
wania prac – powinien mieć świadomość, iŜ podczas odbioru wykonanych przez niego prac będą oce-
niane tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi, w szczególności sprawdzane 
będą: 
– odchylenia powierzchni od płaszczyzny, czyli czy wstępują pofalowania powierzchni ściany, 
– odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej, czyli czy występują odchylenia w pionie i poziomie 

w miejscach przecięcia się dwóch płaszczyzn, np. naroŜników wewnętrznych, naroŜników zew-
nętrznych ścian,  

– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego, 
– odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego, 
– odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji. 

Szczegółowy opis moŜliwych odchyleń znajduje się w ksiąŜce pt.: Warunki techniczne odbioru i wy-
konania systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych (praca zbiorowa, Polskie Stowarzysze-
nie Gipsu, Warszawa 2010). 
 

Prace wykończeniowe 
Na zaszpachlowaną powierzchnię sufitu nanosi się warstwę materiału gruntującego. Poprzez grun-

towanie wyrównuje się zróŜnicowaną nasiąkliwość kartonu i masy szpachlowej. Przed dalszą obróbką 
materiał gruntujący musi być suchy.  

Do malowania tak wykonanych sufitów stosowane są ogólnodostępne farby dyspersyjne. Nie naleŜy 
stosować farb zawierających wapno i szkło wodne. Do tapetowania sufitów wykonanych z płyt g-k moŜna 
stosować wszystkie ogólnodostępne tapety i kleje do tapet. W kuchniach i łazienkach zaleca się stoso-
wanie płyt impregnowanych typu H2.  

4.3.2. Pytania sprawdzające 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do zaplanowania przebiegu ćwiczeń 

i ich wykonania. 
1) Jakie  czynności składają się na roboty zanikające? 
2) Jakich pięć podstawowych etapów występuje przy spoinowaniu płyt g-k? 
3) Na czym polega podstawowy poziom szpachlowania? 
4) Jakich co najmniej pięć błędów moŜe być popełnianych w trakcie montaŜu sufitów podwieszanych? 
5) Jakie prace wykończeniowe mogą być wykonywane na sufitach wykonanych w systemie suchej za-

budowy? 

4.3.3. Ćwiczenia 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj spoinowanie fragmentu sufitu podwieszanego wykonanego z płyt g-k wskazanego przez 
nauczyciela. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z konstrukcją sufitu, którego spoinowanie ma być wykonane, 
2) wybrać poziom jakości spoinowania, 
3) wybrać sposób spoinowania, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
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5) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania, 
6) wykonać spoinowanie wskazanej części sufitu, 
7) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
8) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– fragment sufitu podwieszanego wykonanego z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 
 

Ćwiczenie 2  
Dokonaj obróbki fragmentu naroŜa wewnętrznego między sufitem podwieszanym wykonanym z płyt 

g-k a ścianką. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z miejscem, w którym ma być wykonana obróbka naroŜa wewnętrznego, 
2) określić sposób obróbki naroŜa, 
3) wybrać poziom jakości spoinowania, 
4) wybrać sposób spoinowania, 
5) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
6) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania, 
7) dobrać materiały do wykonania naroŜa wewnętrznego, 
8) wykonać obróbkę wskazanego naroŜa, 
9) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– fragment sufitu wykonanego z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– narzędzia do spoinowania, 
– materiały do wykończenia naroŜa, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

Ćwiczenie 3 
Dokonaj obróbki fragmentu naroŜa zewnętrznego stanowiącego fragment sufitu podwieszanego wy-

konanego z płyt g-k. 
Sposób wykonania ćwiczenia 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z miejscem, w którym ma być wykonana obróbka naroŜa zewnętrznego, 
2) określić sposób obróbki naroŜa, 
3) wybrać poziom jakości spoinowania, 
4) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
5) dobrać materiały do obróbki naroŜa zewnętrznego, 
6) dobrać materiały i sprzęt do spoinowania, 
7) wykonać obróbkę wskazanego naroŜa, 
8) zaprezentować wykonane ćwiczenie, 
9) dokonać oceny poprawności i estetyki wykonanego ćwiczenia. 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
– fragment sufitu wykonanego z płyt g-k, 
– materiały do wykonywania spoin, 
– materiały do wykonania naroŜa zewnętrznego, 
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– narzędzia do spoinowania, 
– materiały do wykończenia naroŜa, 
– literatura z rozdziału 6 poradnika dla ucznia. 

4.3.4. Sprawdzian postępów 
Czy potrafisz:             Tak         Nie 
1) Wymienić cechy podstawowego poziomu szpachlowania PSG1?  � � 
2) RozróŜnić poziomy szpachlowania? � � 
3) Wymienić etapy szpachlowania finiszowego? � � 
4) Wymienić rodzaje taśm zbrojących? � � 

5. Sprawdzian osiągnięć 

Instrukcja dla ucznia 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań o róŜnym stopniu trudności. Są to zadania: otwarte, z luką i wielokrotnego 

wyboru, prawda–fałsz. 
5. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce znak X  

lub wpisując prawidłową odpowiedź. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kół-
kiem, a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Test składa się z dwóch części o róŜnym stopniu trudności: zadania 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 
17, 18, 19 – poziom podstawowy, zadania 3, 7, 10, 13, 14, 20 – poziom ponadpodstawowy. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Kiedy udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie na później 

i wróć do niego, gdy zostanie Ci czas wolny. 
9. Na rozwiązanie testu masz 90 min. 

Zestaw zadań testowych 
1. Wymień najwaŜniejsze zalety sufitów podwieszanych: 

a) ……………………………...……….., 
b) ……………………………………….., 
c) …………………………….…………., 
d) ……………………………………….. . 

2. Wymień podstawowe elementy konstrukcji sufitów podwieszanych w systemach suchej zabudowy: 
a) ……………………………………………………., 
b) ……………………………………………………., 
c) ………………………………………………........, 
d) …………………………………………………...., 
e) …………………………………………………… . 

3. Określ, ile wynosi rozstaw blachowkrętów wzdłuŜ profili w suficie podwieszanym?: 
a) od 200 do 300 mm, 
b) od 150 do 200 mm, 
c) od 100 do 300 mm, 
d) od 250 do 400 mm. 

4. Wymień główne rodzaje konstrukcji sufitów podwieszanych. 
a) ……………………………………………………., 
b) ……………………………………………….…...., 
c) ………………………………………………....... . 
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5. Jakimi sposobami mocuje się płyty g-k w sufitach podwieszanych? 
a) klejenie, 
b) klejenie i mocowanie mechaniczne, 
c) mocowanie tylko mechaniczne, 
d) zaleŜy od rodzaju konstrukcji. 

6. Nazwij układy montowania płyt g-k na sufitach podwieszanych: 

 
a) ……………………………………..,    b)…………………………………… . 

7. Czym uwarunkowany jest kierunek układania płyt g-k na suficie? 
a) wielkością pomieszczenia, 
b) rodzajem konstrukcji sufitu podwieszanego, 
c) kierunkiem oświetlenia słonecznego, 
d) brak uwarunkowań. 

8. System sufitu podwieszanego znajdujący się na rysunku to:  
 
 
 
 
 
 

a) konstrukcja jednopoziomowa, 
b) okładzina sufitowa, 
c) konstrukcja dwupoziomowa. 

9. Jaki typ wieszaków stosuje się do zmocowania profili przy suficie podwieszanym gdy jego odległość 
od stropu wynosi do 120 mm? 
……………….. . 

10. Jakie zestawy profili stosuje się najczęściej do konstruowania rusztów sufitowych? 
a) CD, ES, 
b) UD, ES, 
c) CD, UD, 
d) CD, ES, UD.  

11. Nazwij poszczególne elementy sufitu podwieszanego: 
 
 
a) 4 – ………………………………………..., 
b) 2 – …………………………………………., 
c) 3 – …………………………………………., 
d) 1 –…………………………………….…… . 

a) b) 
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12. Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawiony jest na rysunku? 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… .  
 

13. Jaka powinna być odległość wieszaka do połączenia profili warstwy głównej? 
a) co najmniej 20 cm,, 
b) nie więcej niŜ 20 cm, 
c) nie ma to znaczenia, 
d) nie więcej niŜ 30 cm. 

14. Jakie powinno być przesunięcie miejsca łączenia sąsiednich profili? 
a) od 40 do 60 cm, 
b) co najmniej 20 cm, 
c) co najmniej 80 cm, 
d) od 60 do 80 cm. 

15. Jako przyścienne stosuje się profile: 
a) ES, 
b) CD, 
c) UD. 

16. Płyty w okładzinach sufitowych docina się tak, aby krawędź poprzeczna wypadała: 
a) pośrodku między profilami, 
b) na skraju profila, 
c) na środku profila, 
d) do 20 cm od profila. 

17. Wymień kolejność etapy spoinowaniu płyt o krawędzi typu KS w pierwszym poziomie szpachlowania 
PSG 1: 
a) ………………………………………………………………. , 
b) ………………………………………………………………. , 
c) ………………………………………………………………. . 

18. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 wymaga po szpachlowaniu standardowym PSG 2:  
a) wyrównania wszelkich nierówności na spoinach, 
b) wyrównania wszelkich zagłębień na całej powierzchni płyt, 
c) szpachlowania cienką warstwą (ok. 1 mm) całej powierzchni sufitu,  
d) szpachlowania warstwą o grubości min. 3 mm. 

19. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 polega na: 
……………………………………………………………………………………………. 

20. Wymień podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi, które 
będą oceniane podczas odbioru wykonanych prac:  
a) ………………………………………………, 
b) ………………………………………………, 
c) ………………………………………………, 
d) ………………………………………………, 
e) ……………………………………………… . 
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Karta odpowiedzi 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 

Montowanie systemów sufitów podwieszanych 

Zakreśl poprawną odpowiedź lub wpisz odpowiedzi. 

Numer 
pytania 

Odpowiedź Punktacja 

 
1 a b c d  

2       

3 a b c d  
4     
5 a b c d  
6 a b  
7      
8 a b c  
9   

10 a b c d  

11 a b c d  

12   

13 a b c d  

14 a b c d  

15 a b c  

16 a b c d  

17 a b c  

18 a b c d  

19   

20       

Razem  
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2. Platforma informatyczna do wspomagania kształcenia w zawodzie monter 

systemów suchej zabudowy 

Zasadniczym aspektem w realizacji projektu było opracowanie interaktywnego kursu dla doskonalenia 
kompetencji pracowników dla modułu Technologia systemów suchej zabudowy. Wprowadzenie moduło-
wych pakietów i programów nauczania oraz zastosowanie komputerowego wspomagania szkoleń daje oka-
zję do zorganizowania kształcenia lub samokształcenia i nabycia umiejętności, które przyczynią się do do-
stępności kształcenia zawodowego i wzrostu jakości kompetencji pracowników o niskich kwalifikacjach. 
Jednym ze sposobów zwiększenia efektywności kształcenia i szkolenia jest zapewnienie dostępu uczącym 
się do materiałów dydaktycznych. E- pakiety są interaktywnymi kursami  poprawy kompetencji pracowników, 
które sprawiają, Ŝe samokształcenie i doskonalenie umiejętności jest łatwiejsze w miejscu pracy, jak równieŜ 
umoŜliwia samodzielne uczenie się pracowników w dogodnym momencie i czasie.  

Multimedialne pakiety szkoleń e-learningowych są rozwiązaniem ułatwiającym samodzielne przyswa-
janie wiedzy i kształtowanie umiejętności. UmoŜliwiają bieŜącą ocenę postępów w rozwoju kompetencji 
zawodowych, jak równieŜ ocenę zdobytej wiedzy (końcowych efektów) czy samoocenę umiejętności za-
wodowych. E – platforma daje moŜliwość przeprowadzenia samodzielnego szkolenia lub pracy pod 
okiem instruktora i jest to konkretna propozycja dla tych wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił 
w montaŜu suchej zabudowy wnętrz.   

Projekt SkillsUp wykorzystuje interaktywne formy treści nauczania, multimedialne pakiety szkoleń                 
e-learningowych, kursy doskonalenia kompetencji na platformie informatycznej, czyli multimedialne roz-
wiązania ułatwiające samodzielne przyswajanie wiedzy i kształtowanie umiejętności, które umoŜliwiają 
bieŜącą ocenę postępów w rozwoju kompetencji zawodowych, jak równieŜ ocenę zdobytej wiedzy.  

Opracowany w projekcie SkillsUp e-pakiet edukacyjny jest narzędziem  wsparcia dla kształtowania 
kompetencji w ramach modułowego programu szkolenia „Technologia systemów suchej zabudowy 
wnętrz”, z przeznaczeniem w szczególności dla kształcenia i szkolenia osób o niskich kwalifikacjach                  
w edukacji pozaformalnej oraz nieformalnym uczenia się. 
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E-pakiet edukacyjny został opracowany w czterech wersjach językowych: angielskiej, polskiej, ru-
muńskiej i włoskiej z wykorzystaniem transferowanych w projekcie SkillsUp produktów: modułowego pro-
gramu szkolenia oraz pakietów edukacyjnych w formie poradników dla ucznia i nauczyciela, które tworzą 
obudowę dydaktyczną oferty szkoleniowej dla przygotowania zawodowego montera systemów suchej 
zabudowy.  

Konstrukcja metodyczna i merytoryczna e-pakietu edukacyjnego została tak zaprojektowana, aby 
spełniała funkcję informatycznego materiału dydaktycznego dostępnego w sieci interwent i ułatwiającego 
samodzielne przyswajanie podstawowej wiedzy i umiejętności intelektualnych wymaganych przez praco-
dawców, zatrudniających kandydatów na stanowiskach montaŜu systemów suchej zabudowy wnętrz. 
Aby zaprojektowany e-pakiet edukacyjny mógł być powszechnie wykorzystywany, jako forma wspomaga-
jąca realizację zajęć w trybie stacjonarnym i na odległość w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej 
oraz jako narzędzie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, poddany został pilotaŜowemu te-
stowaniu i ocenie potencjalnych uŜytkowników w trzech krajach partnerskich. 

W pilotaŜowej ocenie e-pakietu edukacyjnego brali udział celowo dobrani przedstawiciele instytucji 
kształcących i  szkolących w zawodzie Monter systemów suchej zabudowy, w tym uczący się oraz kadra 
dydaktyczna. Łącznie w badaniu pilotaŜowym, w trzech krajach, uczestniczyło ponad 100 uŜytkowników  
e-pakietu edukacyjnego. Szczegółowe wynik badań z poszczególnych krajów zostały zaprezentowane w ko-
lejnych rozdziałach raportu międzynarodowego. Uzyskane wyniki badań i opinie potencjalnych odbiorców 
potwierdziły przydatność dydaktyczną i zasadność korzystania w kształceniu i szkoleniu zawodowym mon-
terów systemów suchej zabudowy z e-pakietu edukacyjnego opracowanego w projekcie SkillsUp. 

Udostępniony e-pakiet edukacyjny opracowany w projekcie Leonardo da Vinci „Skillsup”, stanowi 
wsparcie dla kształtowania kompetencji w ramach modułowego programu szkolenia „Technologia sys-
temów suchej zabudowy wnętrz” z przeznaczeniem w szczególności dla osób o niskich kwalifikacjach. 
Udostępniony on został w polskiej wersji językowej na platformie e-learning pod adresem: 
http://www.skillsup.ugal.ro/pl . 
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4.  Aneks 
Kwestionariusz ankiety wymagań kwalifikacyjnych w zawodzie monter 
systemów suchej zabudowy 

 
1. Identyfikacja zadań zawodowych 
Proszę ocenić waŜność zadań zawodowych, wstawiając znak „X” w odpowiedniej kolumnie 

Skala oceny 
Lp. 

Minimalne wygania w zakresie realizacji zadań zawodo-
wych w zawodzie Monter systemów suchej zabudowy Bardzo 

waŜne 
WaŜne 

Mało 
waŜne 

Zbędne 

A-1 
Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach su-
chej zabudowy wnętrz 

    

A-2 Montowanie systemów ścian działowych     

A-3 Montowanie systemów okładzin ściennych     

A-4 Montowanie systemów sufitów podwieszanych     

A-5 Montowanie systemów obudów dachów     

A-6 Montowanie systemów suchych jastrychów     

2. Identyfikacja umiejętności wymaganych do realizacji zadań zawodowych 
Proszę ocenić waŜność umiejętności wymaganych do realizacji 6 zadań zawodowych, wstawiając znak 
„X” w odpowiedniej kolumnie, ewentualnie dopisać nowe umiejętności, jeśli taka potrzeba istnieje 

A-1. Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz 

Skala oceny 
Lp. Umiejętności Bardzo 

waŜne 
WaŜne 

Mało 
waŜne 

Zbędne 

1 Analizuje i rozróŜnia podstawowe cechy fizykochemiczne gipsu     

2 Charakteryzuje zastosowanie gipsu w budownictwie     

3 Charakteryzuje sposób produkcji gipsu z kamienia gipsowego     

4 Przygotowuje zaprawę gipsową     

5 Identyfikuje rodzaje płyt w systemach suchej zabudowy     

6 Opisuje zastosowanie płyt w systemach suchej zabudowy     

7 Opisuje zasady składowania płyt gipsowo-kartonowych 
i gipsowo-celulozowych 

    

8 Identyfikuje rodzaje i oznaczenia profili stalowych dla systemów 
suchej zabudowy 

    

9 Analizuje parametry profilu w kontekście bezpieczeństwa 
uŜytkowania 

    

10 Opisuje zastosowanie poszczególnych elementów montaŜowych     

11 Przygotowuje profile stalowe i elementy montaŜowe 
do wykonania montaŜu 

    

12 Identyfikuje rodzaje materiałów uszczelniających i izolacyjnych 
w systemach suchej zabudowy 

    

13 Opisuje zastosowanie poszczególnych materiałów do robót 
wykończeniowych 

    

14 Przygotowuje materiały uszczelniające i izolacyjne do robót 
wykończeniowych 

    

 Inne (dopisać jakie)     
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A-2. Montowanie systemów ścian działowych 

Skala oceny 
Lp. Umiejętności Bardzo 

waŜne 
WaŜne 

Mało 
waŜne 

Zbędne 

1 RozróŜnia rodzaje ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych     

2 RozróŜnia podstawowe elementy konstrukcyjne ścian działo-
wych 

    

3 Identyfikuje rodzaje profili stalowych do wznoszenia konstrukcji 
ściany 

    

4 Charakteryzuje płyty gipsowo-kartonowe ze względu 
na poŜądane cechy ściany 

    

5 Identyfikuje rodzaje materiału izolacyjnego wykorzystywanego 
w suchej zabudowie 

    

6 Opisuje podstawowe etapy montaŜu ścian działowych     

7 RozróŜnia rodzaje profili uŜywanych do wykonywania otworów 
drzwiowych 

    

8 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w ścianie 
z jednowarstwowym poszyciem 

    

9 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty kaŜdej z warstw 
w poszyciu dwuwarstwowym 

    

10 Dobiera rodzaj płyt gipsowo-kartonowych stosowanych 
w pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności 

    

11 Opisuje sposób gięcia płyty do montaŜu ściany łukowej     

12 Opisuje zasady montaŜu płyt gipsowo-kartonowych     

13 Opisuje etapy spoinowania płyt gipsowo-kartonowych     

14 Charakteryzuje etapy montaŜu naroŜników     

15 Wykonuje spoinowanie fragmentu ściany działowej wykonanej 
z płyt gipsowo-kartonowych 

    

16 Identyfikuje rodzaje taśm zbrojących     

17 Opisuje cechy podstawowych poziomów szpachlowania     

18 Wykonuje obróbkę dowolnego naroŜa ścianki działowej     

 Inne (dopisać jakie)     

 
A-3. Montowanie systemów okładzin ściennych 

Skala oceny 
Lp. Umiejętności Bardzo 

waŜne 
WaŜne 

Mało 
waŜne 

Zbędne 

1 RozróŜnia rodzaje okładzin ściennych     

2 RozróŜnia podstawowe elementy konstrukcyjne okładziny 
ściennej montowanej na profilach 

    

3 RozróŜnia rodzaje profili stalowych do wznoszenia konstrukcji 
przedścianki 

    

4 Charakteryzuje zalety okładzin ściennych     

5 RozróŜnia materiał izolacyjny wykorzystywany w przedściankach 
i okładzinach ściennych 

    

6 Dobiera system okładziny ściennej do montowanych płyt gipso-
wo-kartonowych 
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7 Opisuje etapy montaŜu suchego tynku     

8 RozróŜnia rodzaje profili uŜywanych do wykonywania okładziny 
ściennej 

    

9 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w ścianie 
z jednowarstwowym poszyciem 

    

10 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty kaŜdej z warstw 
w poszyciu dwuwarstwowym 

    

11 Dobiera rodzaj płyty gipsowo-kartonowej stosowanej 
w pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności 

    

12 Opisuje zasady montaŜu płyt gipsowo-kartonowych     

13 Wyznacza połoŜenie suchego tynku na podstawie dokumentacji 
projektowej 

    

14 Wykonuje montaŜ okładziny ściennej     

15 Opisuje cechy podstawowych poziomów szpachlowania     

16 RozróŜnia poziomy szpachlowania     

17 Charakteryzuje etapy montaŜu naroŜników     

18 RozróŜnia rodzaje taśm zbrojących     

19 Wykonuje spoinowanie okładziny ściennej     

20 Wykonuje obróbkę naroŜa wewnętrznego i zewnętrznego ścian 
z okładziną ścienną 

    

 Inne (dopisać jakie)     

 
A-4. Montowanie systemów sufitów podwieszanych 

Skala oceny 
Lp. Umiejętności Bardzo 

waŜne 
WaŜne 

Mało 
waŜne 

Zbędne 

1 RozróŜnia rodzaje sufitu podwieszanego na podstawie rysunku     

2 RozróŜnia profile stosowane do montaŜu okładziny sufitowej     

3 Wskazuje róŜnice pomiędzy sufitem o konstrukcji 
jednopoziomowej i dwupoziomowej 

    

4 Opisuje charakterystyczne cechy okładziny sufitowej     

5 Klasyfikuje sufity podwieszane wykonane w technologii suchej 
zabudowy ze względu na sposób montaŜu konstrukcji nośnej 

    

6 Charakteryzuje etapy montaŜu sufitu podwieszanego 
o konstrukcji jednopoziomowej 

    

7 RozróŜnia rodzaje profili uŜywanych do wykonywania okładziny 
sufitowej 

    

8 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w suficie o konstruk-
cji jednopoziomowej w pierwszej warstwie poszycia 

    

9 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty kaŜdej z warstw 
w poszyciu dwuwarstwowym 

    

10 RozróŜnia rodzaje płyt gipsowo-kartonowych stosowanych 
w pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności 

    

11 Opisuje zasady montaŜu płyt gipsowo-kartonowych w suficie 
podwieszanym 

    

12 Charakteryzuje cechy podstawowego poziomu szpachlowania     

13 RozróŜnia poziomy szpachlowania     
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14 Opisuje etapy szpachlowania finiszowego     

15 RozróŜnia rodzaje taśm zbrojących     

 Inne (dopisać jakie)     

 
A-5. Montowanie systemów obudów dachów 

Skala oceny 
Lp. Umiejętności Bardzo 

waŜne 
WaŜne 

Mało 
waŜne 

Zbędne 

1 RozróŜnia materiały stosowane do obudowy dachu     

2 RozróŜnia poszczególne elementy konstrukcji obudowy dachu     

3 Opisuje zasady montaŜu elementów systemu obudowy dachu     

4 Określa minimalną grubość materiału izolacyjnego stosowanego 
w systemach obudów dachów 

    

5 RozróŜnia profile stosowane do montaŜu obudowy dachu     

6 Opisuje charakterystyczne cechy wełny mineralnej     

7 Określa funkcje folii paroizolacyjnej     

8 Charakteryzuje etapy montaŜu obudowy dachu     

9 Dobiera rodzaje profili uŜywanych do wykonywania obudowy 
dachu 

    

10 Dobiera rodzaje izolacji do obudowy dachu     

11 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w suficie 
o konstrukcji jednopoziomowej w pierwszej warstwie poszycia 

    

12 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty kaŜdej z warstw 
w poszyciu dwuwarstwowym obudowy poddasza 

    

13 RozróŜnia rodzaje płyty gipsowo-kartonowych stosowanych 
w pomieszczeniach o podwyŜszonej wilgotności 

    

14 Opisuje zasady montaŜu płyt gipsowo-kartonowych     

15 Wyznacza połoŜenie obudowy dachu na podstawie dokumenta-
cji projektowej pomieszczenia 

    

16 Montuje profile do belek więźby dachowej     

17 Montuje izolację cieplną oraz paroizolację między belkami 
w konstrukcji dachu 

    

18 Wykonuje konstrukcję zabudowy okna dachowego w systemie 
suchej zabudowy 

    

19 Charakteryzuje cechy podstawowego poziomu szpachlowania     

20 RozróŜnia poziomy szpachlowania     

21 Opisuje etapy montaŜu naroŜników     

22 RozróŜnia rodzaje taśm zbrojących     

23 Dokonuje obróbki fragmentu zabudowy okna połaciowego 
zamontowanego w dachu skośnym 

    

24 Przeprowadza pomiar tolerancji wykonanej zabudowy poddasza     

 Inne (dopisać jakie)     
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A-6. Montowanie systemów suchych jastrychów 

Skala oceny 
Lp. Umiejętności Bardzo 

waŜne 
WaŜne 

Mało 
waŜne 

Zbędne 

1 Opisuje zalety stosowania suchego jastrychu     

2 Charakteryzuje warstwy suchego jastrychu     

3 RozróŜnia materiały stosowane do wykonania suchych 
jastrychów 

    

4 Opisuje cechy płyt gipsowo-kartonowych stosowanych 
w suchym jastrychu 

    

5 Określa wymiary płyt gipsowo-kartonowych stosowanych 
w suchym jastrychu 

    

6 Opisuje sposób przygotowania nierównego podłoŜa     

7 Dobiera materiały izolacyjne stosowane w suchym jastrychu     

8 Określa warunki rozpoczęcia montaŜu suchego jastrychu     

9 RozróŜnia rodzaje suchego jastrychu     

10 RozróŜnia elementy suchego jastrychu     

11 RozróŜnia rodzaje podsypki do wyrównywania podłoŜa     

12 RozróŜnia rodzaje płyt gipsowo-kartonowych stosowanych 
w suchym jastrychu 

    

13 Określa sposób układania płyt w suchym jastrychu     

14 Określa sposób uŜycia materiałów izolacyjnych w suchym 
jastrychu 

    

15 Opisuje cechy podkładów z suchych jastrychów     

16 RozróŜnia rodzaje materiałów wykończeniowych stosowanych 
na podkładach jastrychowych 

    

17 Przygotowuje podłoŜe pod suchy jastrych na posadzce o małych 
i duŜych nierównościach 

    

18 Układa płyty jednowarstwowo i dwuwarstwowo na podłoŜu     

19 Wykonuje szpachlowanie fragmentu podłoŜa wykonanego 
z suchego jastrychu 

    

 Inne (dopisać jakie)     

3. Identyfikacja cech psychofizycznych wymaganych w zawodzie 

Proszę ocenić waŜność cech psychicznych wymaganych w zawodzie, wstawiając znak „X” w odpowied-
niej kolumnie, ewentualnie dopisać nowe umiejętności, jeśli taka potrzeba istnieje 

Skala oceny 
Lp. Cechy psychofizyczne Bardzo 

waŜne 
WaŜne 

Mało 
waŜne 

Zbędne 

I. Sprawności sensomotoryczne 
1 Ostrość wzroku     

2 RozróŜnianie barw     

3 Widzenie stereoskopowe     

4 Zmysł równowagi     

5 Koordynacja wzrokowo-ruchowa     
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6 Szybki refleks     

7 Zręczność rąk     

8 Brak lęku przed wysokością     

II. Zdolności 
1 Koncentracja uwagi     

2 Uzdolnienia techniczne     

3 Spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna     

4 Poczucie piękna i estetyki     

III. Cechy osobowości 
1 Wytrwałość i cierpliwość     

2 ZrównowaŜenie emocjonalne     

3 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie     

4 Dokładność     

5 Samokontrola     

6 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą     

 Inne (dopisać jakie)     

DANE RESPONDENTA  

Proszę o zaznaczenie znakiem „X” właściwej odpowiedzi lub uzupełnienie danych.  

Płeć: �  Kobieta �  MęŜczyzna 
Stanowisko pracy (dotyczy instytucji kształcenia lub szkolenia zawodowego) 

� Dyrektor/Z-ca dyrektora 
� Kierownik kształcenia praktycznego 
� Nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu 
� Nauczyciele kształcenia teoretycznego 
� inne (prosimy o wpisanie jakie) …………………………………………………… 

Rodzaj szkoły/placówki  
� publiczna 
� niepubliczna 
� inna (prosimy o podanie jaka) ……………………. 

Stanowisko w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa  
� Dyrektor/Prezes 
� Specjalista ds. personalnych (dział kadr) 
� Kierownik  
� Inne stanowisko (prosimy o podanie jakie?) ………………………………………….. 

Forma własności przedsiębiorstwa  
�  Prywatna �  Publiczna �  Inna (jaka?) …………………………………………. 

Wielkość przedsiębiorstwa – liczba zatrudnionych pracowników w przedsiębiorstwie  
� Mikro przedsiębiorstwo – do 9 pracowników 
� Małe przedsiębiorstwo – 10–49 pracowników 
� Średnie przedsiębiorstwo – 50–249 pracowników 
� DuŜe przedsiębiorstwo – 250 pracowników lub więcej 

Kraj zamieszkania respondenta 
� Polska �  Włochy �  Rumunia 

 



 203 

 
 
 
 

Contents 
 

 

Introduction ..................................................................................................................................... 5 

1. Modular Curriculum for the specialization: Technology of Interior 

Drywall Systems Installers .................................................................................................... 7  

1.1. Identification of materials used in Technology of Interior Drywall Systems 

 – Teacher’s guidebook ................................................................................................... 23 

1.2. Identification of materials used in Technology of Interior Drywall Systems 

 – Student’s Handbook ....................................................................................................         46 

1.3. Installation of Partition Wall Systems  – Teacher’s guidebook  ...................................... 70 

1.4. Installation of Partition Wall Systems  – Student’s Handbook ........................................ 92 

1.5. Installation of wall lining systems – Teacher’s guidebook  ............................................ 116 

1.6. Installation of wall lining systems – Student’s Handbook ............................................... 136 

1.7. Installation of dropped ceiling systems – Teacher’s guidebook  .................................... 156 

1.8. Installation of dropped ceiling systems – Student’s Handbook ....................................... 176 

2. Computer platform to support education in the profession Drywall Systems Fitter....... 195 

3. Bibliography and source materials.......................................................................................  196 

4. Annex 

The questionnaire survey: Qualification requirements for the specialization 

Technology of Interior Drywall Systems ............................................................................. 197 

 



 Katarzyna Sławińska  
Małgorzata Sołtysiak

Krzysztof Symela

MODUŁOWY  PROGRAM  I  E-PAKIET 
W  EDUKACJI  POZAFORMALNEJ  I  NIEFORMALNEJ 

MONTERA  SYSTEMÓW  SUCHEJ  ZABUDOWY

M
O
D
U
ŁO

W
Y  PRO

G
RAM

  I  E-PAKIET  W
  ED

U
KACJI  PO

ZAFO
RM

ALN
EJ  I  N

IEFO
RM

ALN
EJ 

M
O
N
TERA  SYSTEM

Ó
W
  SU

CH
EJ  ZABU

D
O
W
Y

Instytut Technologii Eksploatacji
– Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu, Polska
www.itee.radom.pl

Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale 
Friuli Venezia Giulia, Trieste, Italy
www.enaip.fvg.it

Towarzystwo Naukowe Organizacji 
i Kierownictwa, Oddział w Gdańsku, Polska
www.tnoik.org

Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Romania
www.ugal.ro

Polskie Stowarzyszenie Gipsu w Warszawie, Polska
www.polskigips.pl




