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Rozkład materiału

ROZKŁAD MATERIAŁU ZGODNIE Z PODSTAWĄ 
KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MONTER ZABUDOWY I ROBÓT 
WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE, SYMBOL 712905
Podstawa opracowania:  Przykładowy plan realizacji kształcenia zawodowego i przykładowy program nauczania 

o strukturze przedmiotowej dla zawodu umieszczony na stronie internetowej 
Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Kwalifikacja: BD.04 Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Nazwa przedmiotu: Technologia robót wykończeniowych
Nazwa działu programowego: Technologia robót posadzkarskich

Lp. Temat zajęć 
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

1 Rodzaje materiałów stosowanych do robót posadzkarskich.
Właściwości techniczne materiałów stosowanych do robót posadzkarskich.
Zasady doboru poszczególnych materiałów do robót posadzkarskich.

4 BD.04.4(1)1
BD.04.4(1)2
BD.04.4(1)3

2 Rodzaje podłoży stosowanych pod różnego rodzaju posadzki.
Sprawdzanie i ocena stanu technicznego podłoża.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące powierzchni do wykonania 
okładzin podłogowych z różnych materiałów.
Zasady przygotowania podłoża pod posadzki ceramiczne i kamienne.
Zasady przygotowania podłoża pod posadzki wykładzin elastycznych i dywanowych.
Zasady przygotowania podłoża pod posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.

6 BD.04.4(2)1
BD.04.4(2)2

3 Rodzaje izolacji stosowanych w robotach posadzkarskich.
Zasady wykonywania hydroizolacji.
Zasady wykonywania izolacji termicznej i akustycznej.
Zasady wykonywania izolacji chemoodpornych.

5 BD.04.4(3)1
BD.04.4(3)2

4 Dokumentacja projektowa – rodzaje i elementy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót posadzkarskich.
Normy dotyczące wykonywania robót posadzkarskich.
Katalogi materiałów posadzkarskich.
Instrukcje producentów dotyczące wykonywania robót posadzkarskich.

5 BD.04.4(4)1
BD.04.4(4)2
BD.04.4(4)3
BD.04.4(4)4

5 Zasady wykonywania przedmiaru robót.
Sporządzanie przedmiaru robót związanych z wykonywaniem robót posadzkarskich.
Zasady sporządzania kalkulacji kosztów.
Sporządzanie kalkulacji kosztów wykonania robót posadzkarskich.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

5 BD.04.4(5)1
BD.04.4(5)2
BD.04.4(6)1
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Rozkład materiału

Lp. Temat zajęć 
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

6 Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania posadzek z materiałów ceramicznych.
Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania posadzek z materiałów mineralnych.
Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania posadzek z drewna i materiałów 
drewnopochodnych.
Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania posadzek z wykładzin elastycznych.
Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania posadzek z wykładzin dywanowych.

5 BD.04.4(6)1
BD.04.4(6)2

7 Narzędzia i sprzęt stosowane do wykonywania okładzin podłogowych z materiałów 
mineralnych – klasyfikacja i charakterystyka.
Narzędzia stosowane do wykonywania okładzin podłogowych z drewna i materiałów 
drewnopochodnych – klasyfikacja i charakterystyka.
Narzędzia stosowane do wykonywania okładzin elastycznych i dywanowych – klasyfikacja 
i charakterystyka. 

3 BD.04.4(7)1
BD.04.4(7)2

8 Technologia wykonywania posadzek z materiałów ceramicznych.
Technologia wykonywania posadzek z materiałów mineralnych.
Technologia wykonywania posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Technologia wykonywania posadzek z wykładzin elastycznych.
Technologia wykonywania posadzek z wykładzin dywanowych. 

5 BD.04.4(10)1
BD.04.4(10)2
BD.04.4(10)3
BD.04.4(10)4

9 Rodzaje uszkodzeń i technologia naprawy posadzek z materiałów ceramicznych.
Rodzaje uszkodzeń i technologia naprawy posadzek z materiałów mineralnych.
Rodzaje uszkodzeń i technologia naprawy posadzek z drewna i materiałów 
drewnopochodnych.
Rodzaje uszkodzeń i technologia naprawy posadzek z wykładzin elastycznych i dywanowych.

4 BD.04.4(11)1
BD.04.4(11)2

10 Odbiór końcowy wykonanych posadzek ceramicznych i mineralnych zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót.
Odbiór końcowy wykonanych posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Odbiór końcowy wykonanych posadzek z wykładzin elastycznych i dywanowych zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

3 BD.04.4(13)4

11 Zasady przeprowadzania obmiaru robót posadzkarskich.
Sporządzanie obmiaru robót posadzkarskich.
Zasady rozliczania robót związanych z wykonywaniem robót posadzkarskich.
Sporządzanie rozliczenia robót związanych z wykonywaniem robót posadzkarskich.

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

5 BD.04.4(14)1
BD.04.4(14)2

Liczba godzin przeznaczona na technologie wykonywania robót posadzkarskich.
Godziny fakultatywne realizowane z chwilą zwiększenia liczby godzin przeznaczonych 
na daną technologię.

40 + 10
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Rozkład materiału

BD.04.4 Technologia robót posadzkarskich – zajęcia praktyczne

Lp. Temat zajęć
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

1 Organizacja stanowiska pracy w robotach posadzkarskich.
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej w trakcie wykonywania robót posadzkarskich.
Przepisy bhp , ppoż. i ochrony środowiska w trakcie wykonywania prac posadzkarskich.

6 BHP(4)
BHP(7)
BHP(8)
BHP(9)
KPS

2 Dokumentacja projektowa – rodzaje i elementy.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót posadzkarskich.
Normy dotyczące wykonywania robót posadzkarskich.
Katalogi materiałów posadzkarskich.
Instrukcje producentów dotyczące wykonywania robót posadzkarskich.

6 BD.04.4(4)1
BD.04.4(4)2
BD.04.4(4)3
BD.04.4(4)4
KPS

3 Zasady wykonywania przedmiaru robót:
posadzki ceramiczne i kamienne,
posadki z drewna i materiałów drewnopochodnych,
posadzki z wykładzin elastycznych i dywanowych.

Sporządzanie przedmiaru robót związanych z wykonywaniem robót posadzkarskich.
Zasady sporządzania kalkulacji kosztów.
Sporządzanie kalkulacji kosztów wykonania robót posadzkarskich.

12 BD.04.4(5)1
BD.04.4(5)2
BD.04.4(6)1
KPS

4 Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania posadzek z materiałów ceramicznych.
Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania posadzek z materiałów mineralnych.
Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania posadzek z drewna i materiałów 
drewnopochodnych.
Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania posadzek z wykładzin elastycznych.
Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania posadzek z wykładzin dywanowych.

8 BD.04.4(6)1
BD.04.4(6)2
BHP(4)
BHP(7)
BHP(8)
BHP(9)
KPS

5 Narzędzia i sprzęt stosowane do wykonywania okładzin podłogowych z materiałów 
mineralnych – klasyfikacja i charakterystyka.
Narzędzia stosowane do wykonywania okładzin podłogowych z drewna i materiałów 
drewnopochodnych – klasyfikacja i charakterystyka.
Narzędzia stosowane do wykonywania okładzin elastycznych i dywanowych – klasyfikacja 
i charakterystyka. 

6 BD.04.4(7)1
BD.04.4(7)2
BHP(7)
BHP(8)
BHP(9)
KPS

6 Wykonywanie podkładu anhydrytowego.
Wykonywanie jastrychu cementowego.
Wykonywanie suchego podkładu z płyt gipsowych.
Wykonywanie podkładu z materiałów drewnopochodnych.
Zasady przygotowania starych podłoży pod posadzki z różnych materiałów.

24 BD.04.4(8)1
BD.04.4(8)2
BD.04.4(7)1
BD.04.4(7)2
BHP(7)
BHP(8)
BHP(9)
KPS
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Rozkład materiału

Lp. Temat zajęć
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

7 Wykonywanie paroizolacji.
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej.
Wykonywanie izolacji przeciwwodnej.
Wykonywanie izolacji termicznej.
Wykonywanie izolacji akustycznej.

10 BD.04.4(9)1
BD.04.4(9)2
BD.04.4(7)1
BD.04.4(7)2
BHP(7)
BHP(8)
BHP(9)
KPS

8 Technologia wykonywania posadzek z materiałów ceramicznych.
Technologia wykonywania posadzek z materiałów mineralnych.
Technologia wykonywania posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Technologia wykonywania posadzek z wykładzin elastycznych.
Technologia wykonywania posadzek z wykładzin dywanowych. 

90 BD.04.4(10)1
BD.04.4(10)2
BD.04.4(10)3
BD.04.4(10)4
BD.04.4(7)1
BD.04.4(7)2
BHP(7)
BHP(8)
BHP(9)
KPS

9 Zasady wykonywania napraw posadzek ceramicznych i kamiennych.
Zasady wykonywania napraw posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Zasady wykonywania napraw posadzek z wykładzin elastycznych i dywanowych.
Zasady wykonywania renowacji posadzek ceramicznych i kamiennych.
Zasady wykonywania renowacji posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Zasady wykonywania renowacji posadzek z wykładzin elastycznych i dywanowych.

18 BD.04.4(12)1
BD.04.4(12)2
BD.04.4(7)1
BD.04.4(7)2
BHP(7)
BHP(8)
BHP(9)
KPS

10 Zasady wykonywania kontroli jakości podłoży z różnych materiałów pod posadzki zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Zasady wykonywania kontroli izolacji wykonanych w konstrukcji podłogi zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Zasady wykonywania kontroli podkładu pod posadzki z różnych materiałów zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Odbiór końcowy wykonanych posadzek ceramicznych i mineralnych zgodnie z warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót.
Odbiór końcowy wykonanych posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Odbiór końcowy wykonanych posadzek z wykładzin elastycznychi dywanowych zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

6 BD.04.4(13)1
BD.04.4(13)2
BD.04.4(13)3
BD.04.4(13)4
BD.04.4(7)1
KPS

11 Zasady wykonywania przedmiaru robót.
Sporządzanie przedmiaru robót związanych z wykonywaniem robót posadzkarskich
Zasady sporządzania kalkulacji kosztów.
Sporządzanie kalkulacji kosztów wykonania robót posadzkarskich.

6 BD.04.4(14)1
BD.04.4(14)2
KPS

Łącznie 192
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Rozkład materiału

Nazwa przedmiotu: Technologia robót wykończeniowych
Nazwa działu programowego: Technologia robót okładzinowych

Lp. Temat zajęć 
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

1 Podział okładzin według różnych kryteriów.
Podstawowe wymagania techniczne okładzin wykonanych z różnych materiałów.
Okładziny wykonane z materiałów ceramicznych.
Okładziny wykonane z płyt i płytek kamiennych.
Okładziny wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Okładziny wykonane z tworzyw sztucznych.
Inne rodzaje okładzin ściennych.
Stosowane rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne wykonywania okładzin.
Technologia wykonania okładzin z różnych materiałów.
Właściwości techniczne okładzin ze względu na rodzaj użytego materiału.
Właściwości użytkowe okładzin wykonanych z różnych materiałów.
Zastosowanie okładzin w zależności od położenia w budynku.
Zastosowanie okładzin ze względu na rozwiązania konstrukcyjne.
Zastosowanie okładzin ze względu na rodzaj użytego materiału.
Elementy składowe budynku i ich funkcje.
Roboty wykończeniowe.
Technologia robót.

12 BD.04.5(1)1
BD.04.5(1)2 
BD.04.5(1)3
PKZ(BD.c)(1)3

2 Rodzaje i właściwości podłoży pod okładziny z materiałów ceramicznych.
Rodzaje i właściwości podłoży pod okładziny z płyt i płytek kamiennych.
Rodzaje i właściwości podłoży pod okładziny z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Rodzaje i właściwości podłoży pod okładziny z tworzyw sztucznych.
Rodzaje podłoży pod okładziny: ściana betonowa, płyty włóknowo-cementowe, płyty 
gipsowo-kartonowe, płyty gipsowo-włóknowe, tynk cementowy lub cementowo-wapienny, 
ściana murowana z cegieł, ceramiki poryzowanej, betonu komórkowego, bloczków 
silikatowych, pustaków o powierzchni niewykończonej, ściana z drewna i materiałów 
drewnopochodnych – opis i charakterystyka.
Przygotowanie podłoży pod okładzinę z materiałów mineralnych.
Przygotowanie podłoży pod okładzinę z płyt i płytek kamiennych.
Przygotowanie podłoży pod okładzinę z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Przygotowanie podłoży pod okładzinę zewnętrzną z tworzyw sztucznych.
Przygotowanie podłoży pod okładzinę wewnętrzną z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie i ocena stanu technicznego podłoża. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące powierzchni do wykonania 
okładzin z różnych materiałów
Dobór przyrządów kontrolno-pomiarowych do sprawdzania i oceny stanu technicznego 
podłoża.

7 BD.04.5(2)1 
BD.04.5(2)2 
PKZ(BD.c)(8)1 
PKZ(BD.c)(8)2
PKZ(BD.c)(8)3
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Rozkład materiału

Lp. Temat zajęć 
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

3 Materiały stosowane do wykonania okładzin z materiałów mineralnych.
Materiały stosowane do wykonania okładzin z płyt i płytek kamiennych.
Materiały stosowane do wykonania okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Materiały stosowane do wykonania okładzin z tworzyw sztucznych.
Nowoczesne materiały stosowane do wykonywania okładzin.
Materiały pomocnicze stosowane do robót okładzinowych.
Właściwości fizyczne materiałów stosowanych w robotach okładzinowych.
Właściwości mechaniczne materiałów stosowanych w robotach okładzinowych.
Właściwości chemiczne materiałów stosowanych w robotach okładzinowych.
Właściwości biologiczne materiałów stosowanych w robotach okładzinowych.
Właściwości techniczne materiałów pomocniczych do robót okładzinowych.
Klasyfikacja i zastosowanie materiałów stosowanych do wykonywania okładzin.
Zastosowanie materiałów pomocniczych do wykonywania prac okładzinowych.
Nowoczesne rozwiązania związane z materiałami do wykonywania okładzin ściennych.
Instrukcje stosowania, receptury, karty i aprobaty techniczne materiałów stosowane do 
wykonywania robót okładzinowych.
Katalogi norm nakładów rzeczowych.
Technologia robót.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych.
Środki transportu stosowane w budownictwie.
Dobór środków transportu do wykonywania robót okładzinowych.
Zasady składowania materiałów budowlanych.

12 BD.04.5(5)1
BD.04.5(5)2
PKZ(BD.c)(4)1
PKZ(BD.c)(4)2
PKZ(BD.c)(8)1
PKZ(BD.c)(8)2
PKZ(BD.c)(8)3
PKZ(BD.c)(11)1
PKZ(BD.c)(11)2
PKZ(BD.c)(12)1
PKZ(BD.c)(12)2
PKZ(BD.c)(12)3
BHP(4)2
BHP(7)2
BHP(8)1
BHP(9)1
BHP(9)3

4 Narzędzia do wykonywania okładzin z materiałów mineralnych – klasyfikacja i charakterystyka.
Narzędzia do wykonywania okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych – klasyfikacja 
i charakterystyka.
Narzędzia do wykonywania okładzin z tworzyw sztucznych – klasyfikacja i charakterystyka. 
Instrukcje stosowania narzędzi do wykonywania robót okładzinowych.
Obsługa i konserwacja narzędzi do robót okładzinowych.
Sprzęt do wykonywania okładzin z materiałów mineralnych – klasyfikacja i charakterystyka.
Sprzęt do wykonywania okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych – klasyfikacja 
i charakterystyka.
Sprzęt do wykonywania okładzin z tworzyw sztucznych – klasyfikacja i charakterystyka.
Instrukcje obsługi sprzętu do wykonywania robót okładzinowych.
Obsługa i konserwacja sprzętu do wykonywania robót okładzinowych.

6 BD.04.5(6)1
BD.04.5(6)2
PKZ(BD.c)(13)1
PKZ(BD.c)(13)2
PKZ(BD.c)(13)3
PKZ(BD.c)(13)4
BHP(8)1
BHP(8)4
BHP(9)1
BHP(9)3
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Rozkład materiału

Lp. Temat zajęć 
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

5 Rodzaje i zakres uszkodzeń okładzin wykonanych z materiałów mineralnych.
Rodzaje i zakres uszkodzeń okładzin wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Rodzaje i zakres uszkodzeń okładzin wykonanych z tworzyw sztucznych.
Analiza i ocena uszkodzeń oraz badanie stanu technicznego okładziny.
Sposoby naprawy uszkodzonych okładzin wykonanych z materiałów mineralnych.
Sposoby naprawy uszkodzonych okładzin wykonanych z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Sposoby naprawy uszkodzonych okładzin wykonanych z tworzyw sztucznych.
Technologie naprawy uszkodzonych okładzin wykonanych z różnych materiałów.
Dobór materiałów do sposobu naprawy okładzin wykonanych z różnych materiałów.
Dobór narzędzi i sprzętu do sposobu naprawy okładzin wykonanych z różnych materiałów.

6 BD.04.5(9)1
BD.04.5(9)2
PKZ(BD.c)(2)3

6 Wymagania jakościowe dla podłoży pod okładziny wykonane z różnego rodzaju materiałów.
Projekty wykonawcze robót okładzinowych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych.
Dobieranie przyborów kontrolno-pomiarowych do sprawdzania jakości podłoża pod okładziny 
mineralne, z drewna i materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. 
Sposoby sprawdzania jakości podłoża.
Sprawdzanie i ocena stanu technicznego podłoża. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące powierzchni do wykonania 
okładzin z różnych materiałów.
Kryteria oceny jakości wykonania okładzin z materiałów mineralnych.
Kryteria oceny jakości wykonania okładzin z drewna i materiałów drewnopochodnych.
Kryteria oceny jakości wykonania okładzin z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych.
Tolerancje wymiarowe dla okładzin ściennych wykonanych z różnego rodzaju materiałów.
Przybory kontrolno-pomiarowe do sprawdzania jakości robót okładzinowych.
Kontrola wykonania okładziny z różnego rodzaju materiałów.
Odbiór robót okładzinowych ściennych.
Dokumentacja powykonawcza dotycząca robót okładzinowych.
Wizualna ocena powierzchni okładziny wykonanej z materiałów różnego rodzaju.
Proponowane technologie naprawy uszkodzonych okładzin.

3 BD.04.5(11)1
BD.04.5(11)2
BD.04.5(11)3
BD.04.1(3)1
BD.04.5(3)2
BD.04.5(3)3
PKZ(BD.c)(8)1
PKZ(BD.c)(8)2
PKZ(BD.c)(8)3

7 KPS KPS(1)11
KPS(1)12
KPS(2)7
KPS(3)3
KPS(3)4
KPS(3)5
KPS(3)6
KPS(11)2
KPS(11)3
KPS(11)4
KPS(12)4
KPS(13)5 
KPS(13)6

Łącznie 46
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Rozkład materiału

Nazwa przedmiotu: Roboty wykończeniowe – zajęcia praktyczne
Nazwa działu programowego: Roboty okładzinowe

Lp. Temat zajęć 
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

1 Dokumentacja projektowa – zakres stosowania, rodzaje i elementy składowe.
Dokumentacja projektowa dotycząca robót okładzinowych.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót okładzinowych.
Normy stosowane w budownictwie. Rodzaje norm technicznych i zakres stosowania. 
Normalizacja. Polska Norma. 
Normy techniczne dotyczące wykonywania robót okładzinowych.
Katalogi nakładów rzeczowych. Katalogi nakładów rzeczowych dotyczące wykonywania 
robót okładzinowych.
Katalogi materiałów, karty techniczne, karty charakterystyki, atesty, deklaracje właściwości 
użytkowych, instrukcje montażu dotyczące wykonywania robót okładzinowych.

6 BD.04.5(3)1
BD.04.5(3)2
BD.04.5(3)3
BD.04.5(3)4
PKZ(BD.c)(7)
BHP(7)1

2 Zasady wykonywania przedmiaru robót.
Katalogi nakładów rzeczowych.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót okładzinowych. 
Sporządzanie przedmiaru robót okładzinowych.
Zasady sporządzania kalkulacji kosztów.
Informacje o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego.
Informacje o cenach materiałów budowlanych.
Kalkulacyjne wskaźniki narzutów.
Sporządzanie kalkulacji kosztów robót okładzinowych.
Program do kosztorysowania. Narzędzia i podstawowe funkcje programu do 
kosztorysowania robót budowlanych.
Sporządzanie przedmiaru robót okładzinowych za pomocą programu do kosztorysowania.
Sporządzanie kalkulacji kosztów robót okładzinowych za pomocą programu do 
kosztorysowania. 

12 BD.04.5(4)1 
BD.04.5(4)2 
PKZ(BD.c)(7) 
PKZ(BD.c)(14)1 
BHP(7)1
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Rozkład materiału

Lp. Temat zajęć 
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

3 Materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych.
Dobór i przygotowanie klejów stosowanych do montażu okładzin mineralnych.
Dobór i przygotowanie zapraw stosowanych do montażu okładzin z płyt i płytek z kamienia 
naturalnego.
Dobór i przygotowanie zapraw stosowanych do spoinowania płytek mineralnych, płyt 
i płytek z kamienia naturalnego.
Dobór i przygotowanie płyt i płytek ceramicznych ściennych.
Dobór i przygotowanie płyt i płytek z kamienia naturalnego oraz płyt z kamienia sztucznego.
Akcesoria stosowane do montażu płyt z kamienia naturalnego i sztucznego.
Dobór i przygotowanie materiałów izolacyjnych stosowanych podczas montażu okładzin 
mineralnych.
Dobór i przygotowanie materiałów stosowanych do wykonywania okładzin z drewna.
Dobór i przygotowanie materiałów do wykonywania okładzin z materiałów 
drewnopochodnych.
Dobór i przygotowanie materiałów stosowanych do okładzin z korka.
Dobór i przygotowanie akcesoriów stosowanych do wykonywania okładzin z drewna 
i materiałów drewnopochodnych.
Dobór i przygotowanie materiałów wykończeniowych stosowanych do montażu okładzin 
z drewna i z materiałów drewnopochodnych.
Dobór i przygotowanie materiałów stosowanych do wykonywania okładzin zewnętrznych 
z tworzyw sztucznych.
Dobór i przygotowanie materiałów stosowanych do wykonywania okładzin wewnętrznych 
z tworzyw sztucznych.
Dobór i przygotowanie akcesoriów stosowanych do wykonywania okładzin z tworzyw 
sztucznych.
Dobór i przygotowanie nowoczesnych materiałów stosowanych do wykonywania robót 
okładzinowych.
Dobór i przygotowanie materiałów pomocniczych stosowanych w robotach okładzinowych.
Zastosowanie poszczególnych materiałów do wykonywania robót okładzinowych.
Instrukcje stosowania, receptury, karty i aprobaty techniczne materiałów stosowane do 
wykonywania robót okładzinowych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych.
Dobór środków transportu do przewozu materiałów budowlanych stosowanych do 
wykonywania robót okładzinowych.
Składowanie i przechowywanie materiałów budowlanych stosowanych do wykonywania 
robót okładzinowych.

18 BD.04.5(5)1
BD.04.5(5)2
PKZ(BD.c)(4)1
PKZ(BD.c)(4)2
PKZ(BD.c)(11)1
PKZ(BD.c)(11)2
PKZ(BD.c)(12)1
PKZ(BD.c)(12)2
PKZ(BD.c)(12)3
BHP(7)1
BHP(8)2
BHP(8)3
BHP(9)2
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Rozkład materiału

Lp. Temat zajęć 
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

4 Dobór narzędzi stosowanych do wykonywania okładzin z materiałów mineralnych.
Dobór narzędzi stosowanych do wykonywania okładzin z drewna i materiałów 
drewnopochodnych.
Dobór narzędzi stosowanych do wykonywania okładzin z tworzyw sztucznych.
Instrukcje stosowania narzędzi do wykonywania robót okładzinowych.
Obsługa i konserwacja narzędzi stosowanych do wykonywania robót okładzinowych.
Dobór sprzętu stosowanego do wykonywania okładzin z materiałów mineralnych.
Dobór sprzętu stosowanego do wykonywania okładzin z drewna i materiałów 
drewnopochodnych.
Dobór sprzętu stosowanego do wykonywania okładzin z tworzyw sztucznych.
Dobór i użytkowanie rusztowań stosowanych do montażu okładzin z różnych materiałów.
Instrukcje obsługi sprzętu do wykonywania robót okładzinowych.
Obsługa i konserwacja sprzętu do wykonywania robót okładzinowych.
Dobór środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w trakcie pracy z narzędziami, 
elektronarzędziami, sprzętem i urządzeniami podczas wykonywania robót okładzinowych. 

6 BD.04.5(6)1
BD.04.5(6)2
PKZ(BD.c)(13)1
PKZ(BD.c)(13)2
PKZ(BD.c)(13)3
PKZ(BD.c)(13)4
BHP(7)1
BHP(8)2
BHP(8)3
BHP(9)2

5 Organizacja stanowiska pracy.
Sprawdzanie i ocena stanu technicznego podłoża.
Dobór przyrządów kontrolno-pomiarowych do oceny i sprawdzania stanu technicznego 
podłoża.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące jakości podłoża do wykonywania 
robót okładzinowych.
Dobór i przygotowanie materiałów do prac naprawczych podłoża.
Dobór i przygotowanie narzędzi i sprzętu do przygotowania podłoża do wykonywania 
okładzin.
Dobór technologii wykonania do przygotowania podłoża pod okładziny z różnych 
materiałów.
Gruntowanie podłoża.
Przygotowanie podłoża do wykonywania okładzin z materiałów mineralnych.
Przygotowanie podłoża do wykonywania okładzin z drewna i materiałów 
drewnopochodnych.
Przygotowanie podłoża do wykonywania okładzin z tworzyw sztucznych.
Przygotowanie starych podłoży do wykonywania okładzin z różnych materiałów.

18 BD.04.5(7)2
BD.04.5(7)3
BD.04.5(7)4
PKZ(BD.c)(8)1
PKZ(BD.c)(8)3
PKZ(BD.c)(9)1
PKZ(BD.c)(9)2
BHP(7)1
BHP(8)2
BHP(8)3
BHP(9)2

6 Organizacja stanowiska pracy do wykonywania okładzin z różnych materiałów.
Dobór technologii do wykonywania okładzin z różnych materiałów.
Wykonywanie okładzin z materiałów ceramicznych.
Wykonywanie okładzin z płyt i płytek kamiennych.
Wykonywanie okładzin z drewna.
Wykonywanie okładzin z materiałów drewnopochodnych.
Wykonywanie okładzin z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych.

128 BD.04.5(8)2
BD.04.5(8)3
BD.04.5(8)4
PKZ(BD.c)(2)3
BHP(7)1
BHP(8)2
BHP(8)3
BHP(9)2
Egzamin próbny 

potwierdzający kwalifikację 

w zawodzie
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Rozkład materiału

Lp. Temat zajęć 
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

7 Organizacja stanowiska pracy do wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą 
okładzin wykonanych z różnych materiałów.
Rozpoznawanie i zakres rodzaju uszkodzeń okładzin ściennych.
Dobór technologii do wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą okładzin 
wykonanych z różnych materiałów.
Dobór materiałów do wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą okładzin 
wykonanych z różnych materiałów.
Dobór narzędzi i sprzętu do sposobu naprawy okładzin wykonanych z różnych materiałów.
Dobór narzędzi i sprzętu do konserwacji okładzin wykonanych z różnych materiałów.
Wykonywanie prac związanych z konserwacją okładzin wykonanych z materiałów 
mineralnych.
Wykonywanie prac związanych z konserwacją okładzin wykonanych z drewna i materiałów 
drewnopochodnych.
Wykonywanie prac związanych z konserwacją okładzin wykonanych z tworzyw sztucznych.
Wykonywanie prac związanych z naprawą okładzin wykonanych z materiałów mineralnych.
Wykonywanie prac związanych z naprawą okładzin wykonanych z drewna i materiałów 
drewnopochodnych.
Wykonywanie prac związanych z naprawą okładzin wykonanych z tworzyw sztucznych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót okładzinowych.

12 BD.04.5(10)1
BD.04.5(10)2
PKZ(BD.c)(2)3
PKZ(BD.c)(4)2
BHP(7)1
BHP(8)2
BHP(8)3
BHP(9)2

8 Kryteria oceny jakości przygotowanego podłoża pod okładziny wykonywane z różnych 
materiałów.
Kryteria oceny jakości okładzin wykonywanych z różnych materiałów.
Sprawdzanie stanu technicznego podłoża pod okładziny wykonywane z różnych materiałów.
Kontrola jakości okładzin ściennych wykonanych z różnych materiałów.
Dobór przyborów kontrolno-pomiarowych do oceny stanu technicznego podłoża pod 
okładziny ścienne.
Dobór przyborów kontrolno-pomiarowych do oceny jakości wykonanych okładzin z różnych 
materiałów.
Warunki techniczne wykonania i odbioru okładzin wykonanych z różnych materiałów.

6 BD.04.5(11)1
BD.04.5(11)4
PKZ(BD.c)(7)
PKZ(BD.c)(8)1
PKZ(BD.c)(8)3
PKZ(BD.c)(9)2
BHP(7)1
BHP(9)2

9 Zasady wykonywania obmiaru robót.
Katalogi nakładów rzeczowych.
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót okładzinowych. 
Księga obmiarów robót okładzinowych.
Sporządzanie obmiaru robót okładzinowych.
Zasady sporządzania rozliczenia kosztów robót okładzinowych.
Sporządzanie rozliczenia kosztów robót okładzinowych.
Program do kosztorysowania. Narzędzia i podstawowe funkcje programu do 
kosztorysowania robót budowlanych.
Sporządzanie obmiaru robót okładzinowych za pomocą programu do kosztorysowania.
Sporządzanie rozliczenia kosztów robót okładzinowych za pomocą programu do 
kosztorysowania. 

6 BD.04.5(12)1
BD.04.5(12)2
PKZ(BD.c)(6)3
PKZ(BD.c)(7)
PKZ(BD.c)(14)1
BHP(7)1
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Rozkład materiału

Lp. Temat zajęć 
Liczba 
godzin

Odniesienie do 
podstawy programowej

10 KPS KPS(1)11
KPS(1)12
KPS(2)7
KPS(3)3
KPS(3)4
KPS(3)5
KPS(3)6
KPS(11)2
KPS(11)3
KPS(11)4
KPS(12)4 
KPS(13)5
KPS(13)6

Łącznie 224


