
II TB Murowe konstrukcje budowlane 19,22.05.2020 

 Bardzo proszę wykonać poniższy test, utrwali Waszą wiedzę, a zarazem sprawdzi czego 

ewentualnie nie pamiętacie przed zbliżającym się sprawdzianem podsumowującym. 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości – murowanie . Test utrwalający zdobyte wiadomości. 

 

1. Szczeliny powietrzne w ścianach murowanych stosuje się w celu zwiększenia 

A. izolacyjności termicznej ściany.  B. izolacyjności akustycznej. 

C. ognioodporności ściany.   D. grubości ściany 

2. Izolację przeciwwilgociową, w przypadku wykonania podłogi na gruncie, należy ułożyć 

na  A. podkładzie pod posadzką.   B. podłożu gruntowym. 

C. izolacji termicznej.    D. chudym betonie. 

3. Na rysunku przedstawiono przekrój muru szczelinowego.  

Cyfrą 6 oznaczono  

A. otwór wentylacyjny w warstwie zewnętrznej.  

B. podkład z zaprawy cementowej. 

C. materiał termoizolacyjny.    

D. pustkę powietrzną 

 

 

 

 

4. Konsystencję zaprawy badamy za pomocą  

A. stożka diamentowego.   B. prasy hydraulicznej. 

C. objętościomierza.    D. penetrometru. 

 

5. Jaki rodzaj cegieł posiada znaczną odporność na działanie czynników atmosferycznych? 

A. Ceramiczne pełne.   B. Poryzowane. 

C. Klinkierowe.    D. Silikatowe. 

 

6. Spoiny wsporne (poziome) w murach tradycyjnych z cegły ceramicznej powinny mieć 

grubość  

A. 3 – 5 mm   B. 6 – 9 mm   C. 10 – 17 mm    D. 15 – 20 mm 

 

 



7. Odczytaj z rysunku, jakie są grubości ścian tworzących pomieszczenie warsztatu.  

A. 25 i 84 cm  

B. 25 i 10 cm  

C. 36 i 84 cm  

D. 84 i 100 cm 

 

 

 

 

 

 

 

8. Proporcje objętościowe 1:3:12 składników zaprawy cementowo-glinianej marki M 0,6 

określają następujący objętościowy jej skład: 

A. cement : piasek : zawiesina gliniana  B. cement : zawiesina gliniana : wapno 

C. cement : zawiesina gliniana : piasek  D. cement : wapno : zawiesina gliniana 

9. Suchą zaprawę murarską przygotowuje się do użycia w następujący sposób: 

A. wszystkie składniki zaprawy odmierza się i miesza w betoniarni. 

B. wszystkie składniki zaprawy odmierza się i miesza na placu budowy. 

C. piasek i woda odmierzane są w betoniarni, a na placu budowy należy dodać spoiwo i wymieszać. 

D. spoiwo, piasek i ewentualne dodatki odmierzane są na sucho w betoniarni, na placu budowy 

należy dodać tylko wodę i wymieszać. 

10. Szerokość filarka międzyokiennego na fragmencie 

rzutu kondygnacji wynosi  

A. 130 cm  

B. 110 cm  

C. 90 cm  

D. 50 cm 

 



11. Określ, na podstawie danych zawartych w tabeli, dopuszczalną ilość ziaren                                             

o wymiarach 2÷5 mm w piasku do zapraw murarskich. 

 

A. 0,25%   B. 0,5%   C. 10%     D. 20% 

12. Przewody dymowe i wentylacyjne można murować z  

A. pustaków żużlobetonowych.  

B. cegły wapienno-piaskowej.  

C. cegły dziurawki.  

D. cegły pełnej. 

13. Z jakiego materiału wykonane są elementy systemu YTONG? 

A. Z betonu komórkowego. 

B. Z gipsobetonu. 

C. Ze styropianu. 

D. Z żelbetu 

14. Na podstawie przedstawionego rysunku 

oblicz powierzchnię dłuższej ściany                                     

bez otworów okiennych i drzwiowych w pokoju 3 

zakładając, że wysokość pomieszczenia wynosi 

3,00 m.  

A. 5,16 m2    B. 8,55 m2  

C. 17,07 m2    D. 48,63 m2 

 



15. Odczytaj z powyższego rysunku grubość  ściany, w której umieszczony jest otwór 

drzwiowy: 

A. 80,0 mm   B. 81,0 mm   C. 25,0 cm    D. 14,5 cm 

16. Z rysunku odczytano, że szerokość filarka międzyokiennego wynosi 103 cm. Ile sztuk 

całych cegieł mieści się na szerokości filarka? 

A. 2   B. 3   C. 4   D. 5 

 

 

W razie jakichkolwiek pytań, problemów z wykonaniem poleceń proszę o kontakt mailowy 

(projektowanie@interia.eu)  bądź za pomocą Messengera.   

Pozdrawiam  

Katarzyna Kobylińska- Wodo  

mailto:projektowanie@interia.eu

