
Klasa III TB b – przedmiot    MUROWE KONSTRUKCJE BUDOWLANE   05.05.2020 
 
Proszę przepisać do zeszytu temat lekcji oraz notatkę, a następnie wykonać zadane polecenia. 
 
Temat (obejmuje dwie lekcje): Konstrukcje murowe z cegieł i pustaków ceramicznych – 
powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 
 

1. Wyroby pomocnicze stosowane podczas murowania. 
2. Wymiary cegły pełnej ceramicznej, nazwy jej płaszczyzn i sposoby położenia  w murze. 
3. Rodzaje i wymiary cegieł ułamkowych. 
4. Rodzaje i grubości spoin poziomych i pionowych w murze. 

a) Spoiny poziome (wsporne) – grubość 12 mm (+ 5 mm, - 2 mm) 
b) Spoiny pionowe (podłużne i poprzeczne) – grubość 10 mm (± 5 mm) 

5. Grubości murów w cm i cegłach. 
6. Rodzaje wiązań cegieł w murze. 

a) Wiązanie pospolite (kowadełkowe) 
b) Wiązanie krzyżykowe (weneckie) 
c) Wiązanie polskie (gotyckie) 
d) Wiązanie wielorzędowe (amerykańskie) 

7. Sposoby ustawienia pustaków  ceramicznych w murze. 
a) Z uwagi na izolacyjność cieplną – pustaki  należy ustawiać szczelinami równolegle do lica 
b) Z uwagi na izolacyjność akustyczną – pustaki ustawiać szczelinami prostopadle do lica 

8. Sposoby łączenia pustaków  ceramicznych w murze. 
 

PRACA NA LEKCJI 
Proszę przejrzeć rozdziały 4.1, 4.2 i 4.3  z podręcznika, przypomnieć sobie materiał nauczania,  
a następnie wykonać pisemnie w zeszycie następujące polecenia: 

1. Wymień elementy metalowe, które mogą być potrzebne podczas murowania. 
2. Jakie materiały można zastosować do wykonania izolacji wodochronnych budynku? 
3. Wymień materiały do izolacji termicznych przegród budowlanych. 
4. Cegła położona  w murze na rąb leżący leży na: 

a) Główce 
b) Wozówce 
c) Podstawie 

5. Cegła jest położona  w murze na płask leży na:  
a) Główce 
b) Wozówce 
c) Podstawie 

6. Podaj nazwy oraz wymiary cegieł ułamkowych. 
7. Ile cm mają mury ceglane o grubościach: 31/2 cegły,  21/2 cegły,  11/2 cegły,  1/4 cegły? 
8. Narysuj dwie kolejne warstwy muru w kształcie litery T (grubości 2 c) zachowując wiązanie 

pospolite. 
9. Na rysunku przedstawiono fragment lica muru grubości jednej cegły, wykonanego z 

zastosowaniem wiązania 
 

 

 weneckiego. 

 gotyckiego. 

 kowadełkowego. 
 



10. Na rysunku przedstawiono dwie kolejne warstwy cegieł w narożniku prostym muru 
wykonanego w wiązaniu 
 

 

 gotyckim. 

 pospolitym. 

 polskim. 

 krzyżykowym. 
 
11. Na rysunku fragmentu muru cyfrą 1 oznaczono spoinę 

 

 

 wsporną 

 poprzeczną pionową. 

 poziomą. 

 podłużną pionową. 
 
12. Warstwę izolacji oznaczoną na rysunku cyfrą 5 należy wykonać z 

 

 

 jastrychu anhydrytowego. 

 twardych płyt styropianowych. 

 wełny mineralnej granulowanej. 

 dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku. 
 
 



 
 
13. Fragment muru przedstawiony na rysunku wykonany jest w wiązaniu 

 

 

 polskim. 

 weneckim. 

 pospolitym 
 
14. Na rysunku przedstawiono wiązanie 

 

 

 pospolite muru o grubości 2,5 cegły. 

 kowadełkowe muru o grubości 2 cegieł. 

 wielowarstwowe muru o grubości 2 cegieł. 

 kowadełkowe muru o grubości 1,5 cegły. 
 
15. Wymień sposoby łączenia pustaków w murze. 

 
Do dn. 12.05.2020.  proszę przesłać na mój mail: iwafijolek@gmail.com  pracę pisemną z dzisiejszej 
lekcji, tzn. z dn. 05.05.2020.  Proszę o pliki  .pdf  lub .jpg.  
W tytule wiadomości  mailowej proszę wpisać:  05.05.20_Nazwisko_III TBb.   
Praca zostanie oceniona.    
 
Przypominam o terminowym wykonywaniu prac! To ma znaczenie przy ocenianiu. 
 
To tyle na dziś.  Ciąg dalszy – we wtorek, 12.05.2020.  W razie potrzeby proszę komunikować się ze 
mną za pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  
Pozdrawiam.  
Iwona Fijołek,  05.05.2020 
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