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ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA – KWALIFIKACJA B.6.  
WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH
PODSTAWA OPRACOWANIA: -

technologia robót malarsko-tapeciarskich 
112  

PRZEDMIOT: TECHNOLOGIA ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH

Założenia organizacyjne

-

Numer 
lekcji

Temat zajęć
Liczba 
godzin

Odniesienie  
do podstawy programowej

1 Malowanie jako sposób wykończenia powierzchni – wprowadzenie. 1 B.6.1

2–3 Rodzaje materiałów malarskich i ich składniki. 2 B.6.1.(1)

4 Właściwości i zastosowanie farb i lakierów. 1 B.6.1.(1)

5–6 Narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy stosowane do robót malarskich 
oraz przygotowania podłoża.

2 B.6.1.(7)

BHP(4)
BHP(7)

7–8 Warunki przystąpienia do robót malarskich oraz organizacja robót.
Przepisy bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska związane z wykonywaniem robót 
malarskich.

2 B.6.1.(9)

BHP(4)
BHP(7)

9–10 Dokumentacja techniczna robót malarskich.
Dokumentacja projektowa. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Katalogi. Instrukcje. Normy. Aprobaty techniczne. Atesty. Certyfikaty.

2 B.6.1.(3)

11–12 Rodzaje podłoży pod powłoki malarskie. 2 B.6.1.(2)

13–14 Ocena jakości podłoża pod powłoki malarskie. 2 B.6.1.(2)

15–16 Przygotowanie podłoża pod różnego rodzaju powłoki malarskie. 2 B.6.1.(2)
B.6.1.(8)

17 Kontrola wyników nauczania. 1

18–19 Rodzaje technik malarskich i ich zastosowanie. 2 B.6.1.(6)

20 Zasady nanoszenia powłok malarskich. 1 B.6.1.(9)

21–25 Technika wapienna.
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór narzędzi i sprzętu. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót. Ocena jakości wykonanej powłoki.

5 B.6.1.(5)
B.6.1.(6)
B.6.1.(7)
B.6.1.(9)
B.6.1.(13)
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Numer 
lekcji

Temat zajęć
Liczba 
godzin

Odniesienie  
do podstawy programowej

26–28 Technika klejowa.
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór narzędzi i sprzętu. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót. Ocena jakości wykonanej powłoki.

3 B.6.1.(5)
B.6.1.(6)
B.6.1.(7)
B.6.1.(9)
B.6.1.(13)

29–33 Technika emulsyjna.
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór narzędzi i sprzętu. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót. Ocena jakości wykonanej powłoki.

5 B.6.1.(5)
B.6.1.(6)
B.6.1.(7)
B.6.1.(9)
B.6.1.(13)

34–38 Technika olejna.
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór narzędzi i sprzętu. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót. Ocena jakości wykonanej powłoki.

5 B.6.1.(5)
B.6.1.(6)
B.6.1.(7)
B.6.1.(9)
B.6.1.(13)

39–43 Technika lakiernicza.
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór narzędzi i sprzętu Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót. Ocena jakości wykonanej powłoki.

5 B.6.1.(5)
B.6.1.(6)
B.6.1.(7)
B.6.1.(9)
B.6.1.(13)

44–46 Zdobienie powłok malarskich, wykonywanie ornamentów i napisów.
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór narzędzi i sprzętu Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót. Ocena jakości wykonanej pracy.

3 B.6.1.(5)
B.6.1.(6)
B.6.1.(7)
B.6.1.(10)
B.6.1.(13)

47–49 Dobieranie technologii malarskich do wnętrza z uwzględnieniem rodzaju podłoża, 
wymagań użytkowych oraz kolorystyki.
Zasady stosowania kolorów we wnętrzu.

3 B.6.1.(9)

50 Kontrola wyników nauczania. 1

51–52 Rodzaje uszkodzeń i wad powłok malarskich. 2 B.6.1.(11)

53–54 Naprawa i renowacja powłok malarskich wapiennych. 2 B.6.1.(12)

55–56 Naprawa i renowacja powłok malarskich emulsyjnych. 2 B.6.1.(12)

57–58 Naprawa i renowacja powłok malarskich olejnych. 2 B.6.1.(12)

59–60 Naprawa i renowacja powłok malarskich lakierniczych. 2 B.6.1.(12)

61–62 Odbiór końcowy wykonanych powłok malarskich zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót.

2 B.6.1.(13)

63 Kontrola wyników nauczania. 1

64 Tapetowanie jako sposób prowadzenia robót wykończeniowych. 1 B.6.2(1)

65–66 Rodzaje i właściwości tapet. 2 B.6.2(1)
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Numer 
lekcji

Temat zajęć
Liczba 
godzin

Odniesienie  
do podstawy programowej

67 Dobieranie tapet do wykonywania powłok wykończeniowych w pomieszczeniach. 1 B.6.2(1)
B.6.2(5)

68–69 Rodzaje i właściwości klejów do tapet. Materiały pomocnicze w procesie tapetowania. 2 B.6.2(5)

70–71 Narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy stosowane w procesie tapetowania. 2 B.6.2(6)

BHP(4)
BHP(7)

72 Warunki przystąpienia do robót tapeciarskich i organizacja robót. 1 B.6.2(8)

BHP(7)

73 Ocena jakości podłoża pod tapety. 1 B.6.2(2)

74–75 Przygotowanie podłoża do tapetowania. 2 B.6.2(2)
B.6.2(7)

76 Kontrola wyników nauczania. 1

77–78 Wybór miejsca tapetowania i przygotowanie materiałów. 2 B.6.2(5)

79–80 Przyklejanie tapety z nakładaniem kleju na tapetę. 2 B.6.2(8)

81 Przyklejanie tapety z nakładaniem kleju na podłoże. 1 B.6.2(8)

82 Tapetowanie w narożnikach. 1 B.6.2(8)

83 Przyklejanie tapet we wnękach oraz przy otworach okiennych i drzwiowych. 1 B.6.2(8)

84–85 Tapetowanie za grzejnikami, w miejscach przebicia ściany przez przewody rurowe 
oraz zamontowania gniazd elektrycznych.

2 B.6.2(8)

86 Układanie tapet samoprzylepnych. 1 B.6.2(8)

87–88 Malowanie powierzchni tapet. 2 B.6.2(9)

89 Stosowanie pasów ozdobnych (borderów). 1 B.6.2(9)

90–91 Uszkodzenia i wady tapet. 2 B.6.2(10)

92–93 Naprawa i konserwacja tapet. 2 B.6.2(10)
B.6.2(11)

94–95 Jakościowy odbiór robót tapeciarskich – ocena jakości wykonanej pracy. 2 B.6.2(12)

96 Kontrola wyników nauczania. 1

RAZEM: 96
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ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA – KWALIFIKACJA B.6.  
WYKONYWANIE ROBÓT MALARSKO-TAPECIARSKICH
PODSTAWA OPRACOWANIA:  -

PRZEDMIOT: ROBOTY MALARSKO-TAPECIARSKIE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Założenia organizacyjne

-
-

-

Nr lekcji Temat zajęć
Liczba  
godzin

Odniesienie  
do podstawy programowej

1 Organizacja stanowiska pracy malarza.

Przepisy bhp, ppoż., ochrony środowiska i ergonomii przy wykonywaniu robót 
malarskich.

2 BHP(4), BHP(7), BHP(8)

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w robotach malarskich.
Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.

2 BHP(4), BHP(7), BHP(8)

2 Dobieranie i ocena jakości materiałów do wykonywania powłok malarskich.

Wykorzystanie norm, katalogów, kart technicznych, atestów, świadectw, instrukcji 
producentów.

4 B.6.1(5)

3 Przygotowanie materiałów pomocniczych do wykonywania prac malarskich. 4 B.6.1(5)

4–5 Przygotowanie farb, lakierów i emalii do wykonywania powłok malarskich. 8 B.6.1(5)

6 Dobieranie narzędzi i sprzętu kontrolno-pomiarowego do wykonania robót 

malarskich oraz posługiwanie się dobranymi narzędziami i sprzętem  

podczas wykonywania robót malarskich.

4 B.6.1(7)

7 Korzystanie z dokumentacji dotyczącej wykonania robót malarskich.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi, 
projekty budowlane.

2 B.6.1(3)

Dokumentacja projektowa robót malarskich.
Projekt budowlany obiektu. Projekt kolorystyki i aranżacji wnętrz.

2 B.6.1(3)

8–10 Przygotowanie podłoży pod powłokę malarską.

Bhp przy wykonywaniu robót. Organizacja stanowiska pracy. 
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór przyborów kontrolno-pomiarowych, 
narzędzi i sprzętu. Przygotowanie podłoży wykonanych z różnych materiałów 
do nakładania powłok malarskich: wapiennych, klejowych, emulsyjnych, olejnych, 
lakierniczych. Ocena wykonanej pracy. Uporządkowanie stanowiska pracy.

12 B.6.1(8), B.6.(13)

BHP(4), BHP(7), BHP(8)
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Nr lekcji Temat zajęć
Liczba  
godzin

Odniesienie  
do podstawy programowej

11–12 Malowanie techniką wapienną.

Bhp przy wykonywaniu robót. Organizacja stanowiska pracy. 
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór przyborów kontrolno-pomiarowych, 
narzędzi i sprzętu. Wykonywanie powłok techniką wapienną. Nanoszenie powłok 
malarskich ręcznie. Nanoszenie powłok malarskich mechanicznie. Ocena wykonanej 
pracy. Uporządkowanie stanowiska pracy.

10 B.6.1(9), B.6.(13)

BHP(4), BHP(7), BHP(8)

13–15 Malowanie techniką klejową.

BHP przy wykonywaniu robót. Organizacja stanowiska pracy. 
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór przyborów kontrolno-pomiarowych, 
narzędzi i sprzętu. Wykonywanie powłok techniką klejową. Nanoszenie powłok 
malarskich ręcznie. Nanoszenie powłok malarskich mechanicznie. Ocena wykonanej 
pracy. Uporządkowanie stanowiska pracy.

8 B.6.1(9), B.6.(13)

BHP(4), BHP(7), BHP(8)

16–18 Malowanie techniką emulsyjną.

BHP przy wykonywaniu robót. Organizacja stanowiska pracy. 
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór przyborów kontrolno-pomiarowych, 
narzędzi i sprzętu. Wykonywanie powłok techniką emulsyjną. Nanoszenie powłok 
malarskich ręcznie. Nanoszenie powłok malarskich mechanicznie. Ocena wykonanej 
pracy. Uporządkowanie stanowiska pracy.

15 B.6.1(9), B.6.(13)

BHP(4), BHP(7), BHP(8)

19–21 Malowanie techniką olejną.

BHP przy wykonywaniu robót. Organizacja stanowiska pracy. 
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór przyborów kontrolno-pomiarowych, 
narzędzi i sprzętu. Wykonywanie powłok techniką olejną. Nanoszenie powłok 
malarskich ręcznie. Nanoszenie powłok malarskich mechanicznie. Ocena wykonanej 
pracy. Uporządkowanie stanowiska pracy.

15 B.6.1(9), B.6.(13)

BHP(4), BHP(7), BHP(8)

22–24 Wykonywanie powłok lakierniczych.

BHP przy wykonywaniu robót. Organizacja stanowiska pracy. 
Dobór i przygotowanie materiałów. Dobór przyborów kontrolno-pomiarowych, 
narzędzi i sprzętu. Wykonywanie powłok techniką lakierniczą. Nanoszenie powłok 
malarskich ręcznie. Nanoszenie powłok malarskich mechanicznie. Ocena wykonanej 
pracy. Uporządkowanie stanowiska pracy.

15 B.6.1(9), B.6.(13)

BHP(4), BHP(7), BHP(8)

25–26 Wykonywanie zdobień powłok, ornamentów i napisów.

BHP przy wykonywaniu robót. Organizacja stanowiska pracy. Wybór sposobu 
zdobienia powłok malarskich. Dobór i przygotowanie materiałów. 
Dobór przyborów kontrolno-pomiarowych, narzędzi i sprzętu. Wykonywanie 
zdobień, ornamentów i napisów. Ocena wykonanej pracy. Uporządkowanie 
stanowiska pracy.

10 B.6.1(10), B.6.(13)

BHP(4), BHP(7), BHP(8)

27–28 Wykonywanie malarskich robót naprawczych i renowacyjnych.

Bhp przy wykonywaniu robót. Organizacja stanowiska pracy. Diagnozowanie 
uszkodzeń i wad powłoki, ich przyczyn i dobieranie sposobu naprawy. Dobór 
przyborów kontrolno-pomiarowych, narzędzi i sprzętu.
Wykonywanie robót naprawczych powłok malarskich: wapiennych, klejowych, 
emulsyjnych, olejnych i lakierniczych.

10 B.6.1(9), B.6.(13)

BHP(4), BHP(7), BHP(8)
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Nr lekcji Temat zajęć
Liczba  
godzin

Odniesienie  
do podstawy programowej

Wykonywanie prac związanych z renowacją powłok malarskich wapiennych, 
klejowych, emulsyjnych, olejnych i lakierniczych.
Ocena wykonanej pracy. Uporządkowanie stanowiska pracy.

29 Wykonywanie przedmiaru robót malarskich.

Zasady wykonywania przedmiaru. Sporządzenie przedmiaru robót malarskich 
na podstawie dokumentacji. Obliczenie wymaganych ilości materiałów 
malarskich.

5 B.6.1(4)

30 Kalkulacja robót malarskich.

Korzystanie z katalogów nakładów rzeczowych, cenników materiałów, wyrobów. 
Ceny robocizny i sprzętu.
Kalkulacja uproszczona. Kalkulacja kosztorysowa.

5 B.6.1(4)

31 Obmiar robót i rozliczenie robót malarskich.

Zasady wykonywania obmiaru. Inwentaryzacja wykonanych robót malarskich. 
5 B.6.1(14)

32 Rozliczenie robót malarskich.

Korzystanie z KNR. Rozliczenie robót malarskich. Kosztorys powykonawczy. 
5

33 Test praktyczny: Wykonanie określonej powłoki malarskiej na przygotowanym 

podłożu.

1. Dobranie i przygotowanie odpowiedniego rodzaju farby.
2. Określenie potrzebnej ilości materiałów.
3. Organizacja stanowiska do malowania.
4. Wykonanie malowania w zadanej technice.
5. Ocena jakości wykonanej pracy.
6. Uporządkowanie stanowiska pracy.

5 B.6.1(4), B.6.1(5), B.6.1(6), B.6.1(7),  
B.6.1(9), B.6.(13)

BHP(4), BHP(7), BHP(8)

148

34 Dobieranie i ocena jakości materiałów do wykonywania robót  

tapeciarskich.  

Wykorzystanie norm, katalogów, kart technicznych i instrukcji producentów 

do wykonywania robót tapeciarskich.

Dobieranie narzędzi i sprzętu kontrolno-pomiarowego do wykonania robót 

tapeciarskich oraz posługiwanie się dobranymi narzędziami i sprzętem 

w procesie tapetowania.

Bhp w robotach tapeciarskich.

5 BHP(4), BHP(5), BHP(6)

B.6.2(1), B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6),  
B.6.2(12)

35 Przygotowanie podłoża pod tapety.

Bhp przy przygotowywaniu podłoża. Ocena stanu technicznego podłoża. 
Organizacja stanowiska pracy do przygotowania podłoża. Usunięcie starych powłok 
malarskich i tapet. Czyszczenie podłoża. Usuwanie ubytków. Naprawa pęknięć 
i uszkodzeń. Wyrównywanie. Gruntowanie. Kontrola jakości wykonania.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(2), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(7)
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Odniesienie  
do podstawy programowej

36 Wykonanie tapetowania z użyciem cienkiej tapety bez raportu z nakładaniem 

kleju na tapetę.

Bhp w trakcie wykonywania robót tapeciarskich. Określenie obszaru tapetowania. 
Wybór miejsca rozpoczęcia tapetowania. Wykorzystanie dokumentacji wykonania 
robót, kart technicznych materiałów i instrukcji producentów. Dobranie materiałów 
i narzędzi. Wyznaczenie linii odniesienia. Przygotowanie stanowiska pracy 
do tapetowania. Przygotowanie tapety i kleju. Nałożenie kleju i przeprowadzenie 
procesu nasiąkania tapety klejem. Przyklejanie i dociskanie tapety z dopasowaniem 
brytów. Tapetowanie w narożniku wklęsłym z dopasowaniem brytów 
po obu stronach narożnika. Usuwanie ewentualnych usterek. Usuwanie nadmiaru 
kleju. Kontrola jakości wykonania.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(8), 
B.6.2(12)

37–38 Wykonanie tapetowania z użyciem grubej tapety z raportem z nakładaniem 

kleju na tapetę.

Bhp w trakcie wykonywania robót tapeciarskich. Określenie obszaru tapetowania. 
Wybór miejsca rozpoczęcia tapetowania. Wykorzystanie dokumentacji wykonania 
robót, kart technicznych materiałów i instrukcji producentów. Dobranie materiałów 
i narzędzi. Wyznaczenie linii odniesienia. Przygotowanie stanowiska pracy 
do tapetowania. Przygotowanie tapety z uwzględnieniem wielkości raportu. 
Przygotowanie kleju. Nałożenie kleju i przeprowadzenie procesu nasiąkania tapety. 
Przyklejanie i dociskanie tapety z dopasowaniem brytów i uwzględnieniem 
wielkości raportu. Tapetowanie w narożniku wklęsłym z dopasowaniem brytów 
po obu stronach narożnika. Usuwanie ewentualnych usterek. Usuwanie nadmiaru 
kleju. Kontrola jakości wykonania.

10 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(8), 
B.6.2(12)

39 Przyklejanie tapety na narożnikach wypukłych z wykorzystaniem różnych 

rodzajów tapet (cienkich / grubych, bez raportu / z raportem)

Określenie prawidłowości wykonania narożnika i wybór sposobu przyklejenia 
tapety na narożniku wypukłym w zależności od położenia narożnika i rodzaju 
tapety. Dobranie materiałów i narzędzi. Wyznaczenie linii odniesienia. 
Przygotowanie materiałów. Wykonanie tapetowania z dopasowaniem brytów 
po obu stronach narożnika. Wykonanie tapetowania z zastosowaniem narożnika 
do tapet. Kontrola jakości wykonania.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(8), 
B.6.2(12)

40 Tapetowanie przy otworach okiennych i drzwiowych.

Wybór sposobu wykonania tapetowania i kolejności przyklejania odcinków tapety. 
Dobranie materiałów i narzędzi. Pasowanie fragmentów tapety. Przygotowanie 
materiałów. Wykonanie tapetowania z dopasowaniem brytów. Kontrola jakości 
wykonania.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(8), 
B.6.2(12)

41 Tapetowanie w miejscach szczególnych: na obszarze przy grzejniku, w miejscach 
przejścia przez ścianę przewodów rurowych oraz w miejscach lokalizacji puszek 
i gniazd elektrycznych.
Wybór sposobu wykonania tapety. Dobranie materiałów i narzędzi. Wyznaczenie 
obszaru tapetowania. Przygotowanie materiałów. Wykonanie tapetowania 
z dopasowaniem fragmentów tapety. Kontrola jakości wykonania.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(8), 
B.6.2(12)
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Nr lekcji Temat zajęć
Liczba  
godzin

Odniesienie  
do podstawy programowej

42 Wykonanie tapetowania z użyciem tapety flizelinowej lub z włókna szklanego.

Wykorzystanie dokumentacji wykonania robót, kart technicznych materiałów 
i instrukcji producentów. Dobranie materiałów i narzędzi. Przygotowanie 
stanowiska pracy do tapetowania. Przygotowanie materiałów. Nałożenie kleju 
na podłoże. Przyklejenie tapety. Kontrola jakości wykonania.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(8), 
B.6.2(12)

43 Wykonanie tapetowania z użyciem tapety samoprzylepnej.

Wykorzystanie dokumentacji wykonania robót, instrukcji producentów tapet 
oraz kart technicznych materiałów. Dobranie techniki przyklejenia tapety. 
Przygotowanie stanowiska pracy do tapetowania. Przygotowanie tapety 
do przyklejenia. Przyklejenie tapety. Kontrola jakości.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(8), 
B.6.2(12)

44 Zdobienia tapet z wykorzystaniem technik malarskich.

Bhp w trakcie wykonywania zdobienia tapet. Wybór sposobu wykonania zdobienia 
i dobór odpowiedniej farby. Wykorzystanie dokumentacji wykonania robót oraz kart 
technicznych materiałów. Przygotowanie stanowiska pracy do wykonania zdobienia. 
Przygotowanie materiałów i narzędzi. Nałożenie powłoki malarskiej na tapetę za pomocą 
pędzla i wałka. Kontrola jakości wykonania zdobienia tapety technikami malarskimi.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(9), 
B.6.2(12)

45 Zdobienia tapet za pomocą pasków ozdobnych.

Wybór sposobu wykonania zdobienia. Bhp w trakcie wykonywania zdobienia 
tapet. Przygotowanie stanowiska pracy do wykonania zdobienia. Wyznaczenie 
położenia borderów, odmierzenie, przygotowanie i przyklejenie pasków ozdobnych. 
Pasowanie pasków na stykach. Mocowanie i dopasowywanie borderów na obwodzie 
ozdabianej powierzchni. Kontrola jakości wykonania zdobienia tapety borderami.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(9), 
B.6.2(12)

46 Naprawa tapet.

Lokalizacja i identyfikacja uszkodzeń. Wybór sposobu przeprowadzenia naprawy. 
Bhp w trakcie wykonywania naprawy tapet. Dobór materiałów i narzędzi 
do wykonania naprawy. Przygotowanie stanowiska pracy do wykonania naprawy 
tapety. Wykonanie naprawy tapety. Kontrola jakości wykonania naprawy.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(5), B.6.2(6), B.6.2(10), 
B.6.2(11), B.6.2(12)

47 Przedmiar i kalkulacja kosztów wykonania robót tapeciarskich.

Sporządzenie przedmiaru robót tapeciarskich na podstawie dokumentacji. 
Określenie wymaganych ilości materiałów do tapetowania. Określenie sposobem 
uproszczonym kosztu wykonania robót tapeciarskich. Analiza kosztów wykonania 
robót tapeciarskich na podstawie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową.

5 B.6.2(3), B.6.2(4)

48 Obmiar i rozliczenie robót tapeciarskich.

Przeprowadzanie odbioru końcowego robót tapeciarskich.

Obmiar oraz rozliczenie robót tapeciarskich.
Przeprowadzenie odbioru końcowego robót tapeciarskich.

5 B.6.2(3), B.6.2(12), B.6.2(13)

49 Test praktyczny: Wykonanie tapetowania na określonym obszarze 

na przygotowanym podłożu.

1. Określenie potrzebnej ilości materiałów.
2. Organizacja stanowiska do tapetowania.
3. Wykonanie tapetowania.
4. Ocena własnej pracy.

5 BHP(7), BHP(8), BHP(9)

B.6.2(3), B.6.2(4), B.6.2(5), B.6.2(6), 
B.6.2(8), B.6.2(9), B.6.2(12)

RAZEM: 228
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