
kl. II t (g) 
Przedmiot: Technologia systemów suchej zabudowy 

Temat 4 

Wykonywanie warstwy płyt suchego jastrychu w podłodze podniesionej - temat proszę wpisać 
do zeszytu przedmiotowego 

Zapoznaj się z poniższym tekstem: 





Uczeń powinien umieć odpowiedzieć na poniższe pytania:

1. W jaki sposób powinny przebiegać spoiny między płytami?
2. Jaką zasadę stosujemy układając płyty suchego jastrychu w podłogach podniesionych?
3. Podczas montażu płyt gdzie nakładamy klej systemowy?
4. Kiedy usuwa się nadmiar kleju z płyt?
5. O ile powinny być przesunięte spoiny płyt w sąsiednich rzędach i w jaki sposób można to 
uzyskać?
6. W jaki sposób układa się płyty  drugiej warstwy , o ile w takim przypadku przesuwa się spoiny?
7. Podczas wykonywania podwójnej warstwy płyt gdzie i w jaki sposób nanosi się klej systemowy?
8. Podczas wykonywania podwójnej warstwy płyt  czym dodatkowo wzmacnia się ich połączenie?
9. Po jakim czasie od zamontowania można rozpocząć eksploatację podłogi, a po jakim czasie 
można po niej chodzić?

W celu utrwalenia wiadomości należy w zeszycie przedmiotowym napisać odpowiedzi na 
powyższe 9 pytań. 

kl. II t (g) 
Przedmiot: Technologia systemów suchej zabudowy 

Temat 5 

Układanie płyt suchego jastrychu bezpośrednio na podłożu - temat proszę wpisać do zeszytu 
przedmiotowego 

Następnie proszę o zapoznanie się z poniższym tekstem: 



Uczeń po zapoznaniu się z powyższymi informacjami powinien wiedzieć: 
1. Od czego zależy  kolejność i kierunek układania płyt?
2. Od jakiego miejsca zaczynamy układanie płyt w pomieszczeniu gdy układamy je na 
zaizolowanym podłożu?
3. Od jakiego miejsca zaczynamy układanie płyt w pomieszczeniu, gdy pod płytami znajduje się 
warstwa podsypki wyrównującej?
4. Od jakiego miejsca zaczynamy układanie płyt w pomieszczeniu, gdy pod płytami znajdują się 
płyty osłonowe na warstwie podsypki wyrównującej?

W celu utrwalenia wiadomości należy w zeszycie przedmiotowym napisać odpowiedzi na 
powyższe 4 pytania oraz przerysować do zeszytu rys. przedstawiający kierunek układania płyt 
suchego jastrychu (7.5) 

Odpowiedzi na pytania dotyczące tematu 4 i 5  proszę przesłać jako scan lub czytelne zdjęcie  
za pomocą Messengera lub na adres e-mail w terminie do 8.05. 2020 r.

W przypadku pytań czy wątpliwości dotyczących powyższych tematów proszę o kontakt za pomocą
Messengera lub na adres: bsuma@op.pl 

Pozdrawiam serdecznie 
B. Suma 


