
Zajęcia praktyczne dla kl. II t(g) z dnia 07.04.2020 r. 
grupa P. Kamińskiego  

Temat: Inst. BHP. Wykonanie obmiaru montażu płyt podłogowych i ocena własnej 

pracy.  

 
ĆWICZENIE NR 3 
Obmiar montażu płyt podłogowych  
 
Aby prawidłowo wykonać obmiar montażu płyt podłogowych: 

1. wybierz potrzebne narzędzia do wykonania obmiaru – zapisz je w karcie pracy, 
2. pamiętaj o używaniu środków ochrony osobistej i przestrzeganiu zasad BHP na 

stanowisku pracy - wymień niezbędne środki ochrony osobistej, które będziesz 
używał przy wykonywaniu ćwiczenia i opisz zasady BHP - zapisz wszystko na 
karcie pracy, 

3. dokonaj obmiaru robót montażu płyt podłogowych w pomieszczeniu 
wykorzystanym przez Ciebie w ćwiczeniu 2 - narysuj rzut pomieszczenia  
i zwymiaruj go na karcie pracy i zapisz działania i wyniki dokonanego przez 
Ciebie obmiaru, 

4. dokonaj oceny wizualnej ułożonych płyt podłogowych, czy zostały zachowane 
zasady wykonywania tego rodzaju podłoża? Czy płyty ułożono na mijankę? itp. 
Sprawdź przyrządami pomiarowymi równość posadzki z płyt i jej stabilności. 
Dokonaj oceny wizualnej: czy rogi płyt wystają?, czy jest płaszczyzna?, czy 
wykonano posadzkę z płyt w poziomie? – zapisz swoje uwagi i ocenę wykonanej 
posadzki z płyt podłogowych na karcie pracy, 

5. wykonaj wycenę robocizny posługując się przykładowymi cenami w Internecie 
lub zaproponuj własną stawkę dla ułożonych płyt podłogowych zgodnie  
z dokonanym wcześniej obmiarem tych robót – zapisz wszystko w karcie pracy  
i uzasadnij też swój wybór stawki wg której policzyłeś robociznę. 

6. zapisz swoje uwagi, spostrzeżenia, trudności w wykonaniu ćwiczenia i dokonaj 
samooceny w karcie pracy, która będzie potwierdzeniem wykonania przez Ciebie 
ćwiczenia i uzyskanych efektów kształcenia (proszę podpisać plik i kartę pracy 
swoim imieniem i nazwiskiem kl. II t(g) ćwiczenie nr 2) którą prześlij  
w dowolnej formie (zdjęcie, skan, plik PDF itp.) na maila. 

 
W razie pytań i wszelkich wątpliwości proszę piszcie na maila: r.kaminski76@interia.pl  
Kartę pracy proszę przesyłać mailowo do 20 kwietnia 2020 roku do godziny 16.00.  
Życzę owocnej pracy. 
Radosław Kamiński. 


