
Klasa III TB b – przedmiot MUROWE KONSTRUKCJE BUDOWLANE 07.04.2020 
 
Proszę przepisać do zeszytu temat lekcji oraz wykonać zadane polecenia. 
 
Temat (obejmuje dwie lekcje): Składniki zapraw budowlanych – powtórzenie materiału. 
 

1. Kruszywa do zapraw. 
2. Spoiwa budowlane. 
3. Woda do celów budowlanych. 

 
PRACA NA LEKCJI 
Proszę przejrzeć rozdziały 2.1, 2.2 oraz 2.3 z podręcznika, przypomnieć sobie materiał nauczania,  
a następnie wykonać  pisemnie w zeszycie następujące polecenia: 

1. Odpowiedz na pytania: 1, 2, 3, 4, 5 ze str. 25 
2. Wymień 4 spoiwa powietrzne i 4 spoiwa hydrauliczne. Podaj ich oznaczenia. (np. CEM III) 
3. Dokończ zdania: 

a) Wapno hydratyzowane jest spoiwem …………………….. (powietrznym czy hydraulicznym?) 
b) Wapno hydrauliczne jest spoiwem ……………………..( powietrznym czy hydraulicznym?) 

4. Wskaż różnice między wapnem gaszonym (ciastem wapiennym) a wapnem sucho gaszonym. 
5. Podaj i objaśnij oznaczenia klas cementu portlandzkiego.(np. 32,5R) 
6. Od czego zależy i ile wynosi długość okresu trwałości cementu? 
7. W jaki sposób przechowuje się spoiwa dostarczane w workach? 
8. Jaki odczyn pH powinna mieć woda zarobowa? 

 
Do dn. 21.04.2020.  proszę przesłać na mój mail: iwafijolek@gmail.com  pracę pisemną z dzisiejszej 
lekcji, tzn. z dn. 07.04.2020.  Proszę o pliki  .pdf  lub .jpg.  
W tytule wiadomości  mailowej proszę wpisać:  07.04.20_Nazwisko_III TBb.   
Praca zostanie oceniona.    
 
Proszę o czytelne pismo i właściwe wykonywanie zdjęć i skanów.  Niektóre, niestety,  są bardzo 
nieczytelne ,  mam kłopot z odczytaniem treści  i, co za tym idzie, trudno mi będzie rzetelnie je 
ocenić   
Przypominam o terminowym wykonywaniu prac! To ma znaczenie przy ocenianiu. 
 
To tyle na dziś.  Ciąg dalszy – we wtorek, 21.04.2020.  W razie potrzeby proszę komunikować się ze 
mną za pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com . Jestem do Waszej 
dyspozycji. Czekam na Wasze uwagi i pytania.  
Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo! 
Iwona Fijołek 
07.04.2020 

A z racji zbliżających się Świąt… 
 

 Moi Drodzy! Wam i Waszym Rodzicom składam serdeczne życzenia 
zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych. 
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