
Klasa II TRW – przedmiot MATERIAŁOZNAWSTWO  21.05.2020 
 
Temat (obejmuje 2 lekcje):  Obliczanie ilości robót  malarskich i  ich wycena – ćwiczenia. 
 
Poniżej zadania do zrobienia . Oczekuję samodzielności przy ich rozwiązywaniu. 
Bardzo proszę, aby każdy z Was był przygotowany do kartkówki sprawdzającej samodzielność wykonania tej 
pracy. Zadania będą bardzo podobne lub wręcz identyczne.  
(Termin – piątek, 29 maja godz. 9.50, zgodnie z nowym planem lekcji).  
Nie przysyłajcie do mnie rozwiązań, ale miejcie je w  swych zeszytach przedmiotowych. 
 

1. Do jednokrotnego malowania 300 m2 powierzchni zakupiono 10 pojemników farby w opakowaniach po 

2,5 l. Ile pojemników pozostanie, jeżeli zużycie farby wynosi   15 m2/l. 

2. Wydajność emalii to 16 m2/l. Ile litrów emalii potrzeba do pomalowania  64 m2 powierzchni, jeżeli 

przyjmie się 10% naddatek z uwagi na ew. nierówności podłoża. Ile  puszek tej emalii potrzeba, jeżeli  1 

puszka ma pojemność 0,5 l? 

3. Oblicz wartość robocizny za gruntowanie i lakierowanie podłogi drewnianej o powierzchni  45 m2 przy 

stawce 52 zł/m2 za gruntowania i 7 zł/m2 lakierowania. 

4. Jeżeli średnie zużycie farby emulsyjnej wynosi 0,125 l/m2, to ile potrzeba farby do malowania sufitu o 

wymiarach 6 m x 8 m? 

5. Norma zużycia farby wynosi 40 dm3/100 m2. Ile litrów tej farby potrzeba do pomalowania 50 m2 

powierzchni? 

6. Wykonaj przedmiar malowania olejnego poniższej ściany. Ościeża i nadproża otworów okiennych  

i drzwiowych nie będą malowane. Skorzystaj z zasad przedmiarowania podanych w poprzednim 

tygodniu (p. pkt 3) 

 
7. Norma zużycia farby wynosi 25 dm3/100 m2. Jaki będzie koszt farby potrzebnej do pomalowania 

powierzchni 400 m2, jeżeli  jedno 2-litrowe opakowanie tej farby kosztuje 20 zł? 

8. Do zagruntowania ścian o łącznej powierzchni  56 m2 zakupiono  7 jednokilogramowych opakowań 

gruntownika o wydajności  0,1 kg/m2. Ile nieotwartych opakowań tego gruntownika należy zwrócić do 

magazynu po zakończeniu pracy? 

9. Wykonaj przedmiar malowania 2 x farbą emulsyjną ścian pomieszczeń jak na poniższym rysunku. 

Wysokość ścian do malowania wynosi 265 cm. Ościeża okien będą malowane, ościeża drzwi – nie będą 

malowane. Skorzystaj z zasad przedmiarowania podanych w poprzednim tygodniu (p. pkt 2). 

 



10. Oblicz koszt wynajmu 5 drabin malarskich na 6 dni roboczych przyjmując, że za pierwszą dobę należy 

zapłacić  3 zł/drabinę,  a za każdą następną dobę  – 2 zł/drabinę. 

11. Koszt pomalowania 1 m2 ściany lub sufitu wynosi 10 zł. Jaki będzie koszt pomalowania ścian i sufitu  

w pomieszczeniu o wysokości 2,50 m i wymiarach rzutu 5,00 x 4,00 m? 

12. Ile wynosi należność za gruntowanie podłoża o powierzchni  75 m2, jeżeli stawka za 100 m2 to 250 zł? 

13. Zużycie farby olejnej do malowania wynosi 0,3 l/m2. Ile potrzeba farby do pomalowania lamperii o 

wysokości 2,00 m w pomieszczeniu o  wymiarach 5,00 m x 5,00 m, w którym są drzwi o szerokości  90 cm 

i wysokości 200 cm. 

14. Zużycie farby emulsyjnej przy jednokrotnym malowaniu wynosi  1 dm3/10 m2. Jaki będzie koszt farby 

potrzebnej do dwukrotnego malowania ściany o wysokości  300 cm i długości 500 cm, jeżeli cena 

jednostkowa farby to 5 zł/dm3. 

15. Jaką maksymalnie ilość wody można dodać do 20 l farby, aby ją rozrzedzić, jeżeli producent podaje, że 

może to być maksymalnie 5%? 

To wszystko na dziś.  Ciąg dalszy – w piątek, 29.05.2020.  W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za 
pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  
 
Pozdrawiam. 
Iwona Fijołek, dn. 21.05.2020 
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