
Materiały dla klasy III A TB 

 

Przedmiot: Podstawy konstrukcji budowlanych (nauczanie zdalne) 

Temat: Obliczanie naprężeń przy zginaniu – belki walcowane. Ćwiczenia. 

 

Na podstawie wcześniej omawianych zagadnień na zajęciach lekcyjnych rozwiąż następujące zadanie. 

Rozwiązanie zapisz w zeszycie pod wyżej podanym tematem lekcji.  

Oblicz naprężenia w belce stalowej dwuteowej I220 ( dwuteownik 220) dla schematu statycznego jak 

na rysunku. 

 

                                                                                P=35 kN 

 

 

                                             

                                          3,0                                                          3,0                          

 

 

1) Oblicz maksymalny moment zginający  

2) Oblicz naprężenia ϭ  

3) Narysuj w skali przekrój belki, korzystając z tabeli kształtowników walcowanych z podręcznika 

4) Zaznacz oś obojętną i obok przekroju naszkicuj wykres naprężeń 

5) Oblicz maksymalne siły poprzeczne 

6) Naszkicuj wykres naprężeń Ϯ (stycznych) obok przekroju bez wykonywania obliczeń 

7) Sprawdź czy naprężenia normalne nie przekraczają naprężeń dopuszczalnych jeżeli belka 

wykonanna jest ze stali St3SX o wytrzymałości fd = 215 MPa 

 

Wyniki swoich obliczeń proszę przesłać na mój adres mailowy( ik-n@wp.pl) wyniki powinny 

zawierać Mmax, Vmax, ϭ .      Powodzenia! 

 

Przedmiot: Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych (kl. IIIA TB)  

 

Temat: Sporządzanie kosztorysów zamiennych. 

Kosztorys zamienny może stanowić podstawę do ustalania zmiany ceny określonej 

w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę robót. Roboty zamienne powstają 

w trakcie realizacji robót budowlanych na skutek zmiany technologii bądź ilości wykonywanych 

robót udokumentowanych obmiarem. Kosztorys zamienny jest wyceną robót zamiennych, 

przygotowywany jest przez wykonawcę po ich wykonaniu lub przed jako propozycja zmian 
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obliczeń kosztorysu ofertowego. Podstawą sporządzania kosztorysu zamiennego jest zawsze 

kosztorys ofertowy. Składniki ceny kosztorysowej, takie jak robocizna, wysokość narzutów, 

powinny być takie same jak w kosztorysie ofertowym. Z uwagi na rodzaj zawartej umowy na 

roboty budowlane kosztorys zamienny może służyć do zmiany wysokości wynagrodzenia tylko 

w przypadku umowy kosztorysowej. 

Jak to zrobić przy kosztorysowaniu w programie Norma Pro? 

Zapoznaj się z filmikiem edukacyjnym znajdującym się pod niżej podanym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=OkrPcE8rYnI  

Miłej Nauki  

Polecenia:  

1) Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.  

2) Sporządź krótką notatkę zawierającą: 

a) Co to jest kosztorys zamienny ? 

b) Jakie zmiany mogą być dokonywane w kosztorysie? 

c) W jakich przypadkach wolno nam dokonywać poszczególnych zmian w kosztorysie? 

 

Przedmiot: Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych 

Temat: Powtórzenie wiadomości – przygotowanie do egzaminu teoretycznego z kwalifikacji BD.29 

W ramach lekcji powtórzeniowych proszę byście otworzyli link i rozwiązali test tam zamieszczony  

https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-bd-29/  

Po wykonaniu testu sprawdźcie swoje wyniki i prześlijcie na mój adres informację jak wam poszło.  

 

 

Pozdrawiam moich uczniów  

mgr inż. Irena Karwala 

 

 

 

 Materiały dla klasy II B TE 

Przedmiot: Kosztorysowanie w budownictwie 

Temat: Sporządzanie kosztorysu powykonawczego – zmiany w kosztorysie ofertowym.  

Kosztorys zamienny może stanowić podstawę do ustalania zmiany ceny określonej 

w umowie i jest przygotowywany przez wykonawcę robót. Roboty zamienne powstają 

w trakcie realizacji robót budowlanych na skutek zmiany technologii bądź ilości wykonywanych 

robót udokumentowanych obmiarem. Kosztorys zamienny jest wyceną robót zamiennych, 

przygotowywany jest przez wykonawcę po ich wykonaniu lub przed jako propozycja zmian 

obliczeń kosztorysu ofertowego. Podstawą sporządzania kosztorysu zamiennego jest zawsze 

https://www.youtube.com/watch?v=OkrPcE8rYnI
https://arkusze.pl/egzamin-zawodowy-kwalifikacja-bd-29/


kosztorys ofertowy. Składniki ceny kosztorysowej, takie jak robocizna, wysokość narzutów, 

powinny być takie same jak w kosztorysie ofertowym. Z uwagi na rodzaj zawartej umowy na 

roboty budowlane kosztorys zamienny może służyć do zmiany wysokości wynagrodzenia tylko 

w przypadku umowy kosztorysowej. 

Jak to zrobić przy kosztorysowaniu w programie Norma Pro? 

Zapoznaj się z filmikiem edukacyjnym znajdującym się pod niżej podanym linkiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=OkrPcE8rYnI  

Miłej Nauki  

Polecenia:  

1) Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.  

2) Sporządź krótką notatkę zawierającą: 

d) Co to jest kosztorys zamienny ? 

e) Jakie zmiany mogą być dokonywane w kosztorysie? 

f) W jakich przypadkach wolno nam dokonywać poszczególnych zmian w kosztorysie? 

 

 

Przedmiot: Podstawy kosztorysowania w budownictwie 

 

Temat: Tryby udzielania zamówień publicznych. (ciąg dalszy) 

 

1. Przetarg ograniczony – w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu wykonawcy 

wnioskują o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mogą składać tylko zaproszeni przez 

zamawiającego na podstawie złożonych wniosków. 

Ogłoszenie w tym trybie jest w zasadzie takie samo jak przy przetargu nieograniczonym, 

dodatkowo podaje się liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert.  

 

2.  Terminy składania wniosków są zależne od wartości zamówienia, podobnie jak przy przetargu 

nieograniczonym.  

7 dni – jeżeli ogłoszenie zamieszczone jest w BZP i nie przekracza kwoty określonej w 

przepisach 

30 dni – jeżeli zamówienie przekracza określoną kwotę a ogłoszenie przesłano drogą 

elektroniczną 

37 dni - jeżeli zamówienie przekracza określoną kwotę a ogłoszenie przesłano inną drogą niż 

elektroniczną 

Terminy te mogą ulec skróceniu – odpowiednio do 10 i 15 dni jeżeli istnieje pilna potrzeba 

zamówienia 

 

3. Podobnie jak przy przetargu nieograniczonym zamawiający przekazuje wykonawcom 

zaproszonym do składania ofert SIWZ.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OkrPcE8rYnI


Polecenia:  

1) Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.  

2) Sporządź krótką notatkę 

3) Odpowiedz na pytania: 

a) W jakim celu wymagane jest wadium i w jakiej wysokości? 

b) Co oznaczają skróty SIWZ i BZP? 

c) Co dzieje się z wadium po rozstrzygnięciu postepowania?  

(odpowiedzi prześlij na mój mail  ik-n@wp.pl )  

 

Pozdrawiam moich uczniów  

mgr inż. Irena Karwala 

 

 

Materiały dla klasy I A TB i  I C TB 

 

Przedmiot : Technologia robót murarsko – tynkarskich  

 

Temat : Sprawdzian – zaprawy, mieszanki betonowe  

 

Zadanie 1. Zaprawy murarskie, w których piasek zastępuje się perlitem lub keramzytem, zalicza 

się do zapraw  

A. barwionych. B. dekoracyjnych. C. renowacyjnych. D. ciepłochronnych. 

Zadanie 2. Maksymalny czas zużycia zaprawy cementowej tradycyjnej w temperaturze 20°C 

wynosi  

A. 8 godzin. B. 3 godziny. C. 2 godziny. D. 0,5 godziny. 

 

Zadanie 3. Na podstawie danych technicznych zawartych w instrukcji producenta zaprawy 

murarskiej oblicz, ile wody należy zużyć do wymieszania 100 kg suchej mieszanki. 

Instrukcja producenta zaprawy murarskiej 
 

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,5 kg/dm³ 

Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 2,0 kg/dm³ 

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 3,5 l/25 kg 

Min./max. grubość zaprawy 6 mm/40 mm 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 4 godzin 

 

A. 14 l B. 21 l C. 25 l D. 35 l 

Zadanie 4. Która informacja dotycząca właściwości zaprawy jest zgodna z przedstawioną 

instrukcją producenta? 

Instrukcja producenta: Wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5. Przygotowana fabrycznie – 

gwarantuje jednakowe właściwości robocze zaprawy i parametry techniczne spoin po 

związaniu. Łatwa i wygodna w użyciu – charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, 

plastycznością i wysoką przyczepnością. Posiada wydłużony czas gotowości do pracy – ok. 4 

godzin. Do zaprawy można dodawać tzw. środki przeciwmrozowe, pozwalające na 

prowadzenie prac w obniżonych temperaturach, tj. poniżej +5°C – nowy zakres temperatur 

stosowania zaprawy, sposób jej przygotowania (zwłaszcza korektę ilości dodawanej wody), 

zasady prowadzenia prac i warunki wiązania zaprawy należy przyjąć zgodnie ze wskazaniami 
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producenta dodatku; ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości 

cementu w zaprawie – stosunek cement : wypełniacze w zaprawie murarskiej wynosi 1 : 3. 

A. Zaprawa charakteryzuje się złą urabialnością. B. Zaprawa charakteryzuje się niską 

przyczepnością. C. Środki przeciwmrozowe stosuje się przy temperaturach poniżej +5°C. 

D. Ilość dodawanego środka przeciwmrozowego zależy od zawartości wody w zaprawie. 

Zadanie 5. Zgodnie z instrukcją producenta zużycie zaprawy tynkarskiej wynosi 1,3 kg / 1 m 2 

/ 1 mm grubości warstwy zaprawy. Ile zaprawy należy przygotować do otynkowania ściany o 

długości 10 m, wysokości 5 m i grubości tynku 1,2 cm?  

A. 65 kg B. 78 kg C. 156 kg D. 780 kg 

Zadanie 6. Do przygotowania zaprawy cementowo-wapiennej o proporcji objętościowej 

składników 1 : 3 : 12 należy użyć  

A. 1 części cementu, 3 części wapna i 12 części piasku. B. 1 części wapna, 3 części cementu i 12 

części piasku. C. 1 części cementu, 3 części wapna i 12 części wody. D. 1 części wapna, 3 części 

cementu i 12 części wody. 

Zadanie 7. Które kruszywo zalicza się do kruszyw lekkich pochodzenia naturalnego?  

A. Żwir. B. Keramzyt. C. Piasek łamany. D. Pumeks wulkaniczny. 

Zadanie 10. Przedstawione na rysunku urządzenie stosuje się do 

 A. dozowania składników zaprawy. B. mieszania składników zaprawy. C. pompowania 

zaprawy. D. narzucania zaprawy.  

 

Zadanie 11. Wszystkie wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

tynkarskich są zawarte w  

A. projekcie architektonicznym. B. specyfikacji technicznej. C. kosztorysie ofertowym. D. 

dzienniku budowy. 

Zadanie 12. Ile 3-kilogramowych opakowań drobnoziarnistego tynku mineralnego należy 

zakupić do otynkowania 6 słupów o przekroju 0,80 × 0,80 m i wysokości 3 m każdy, jeżeli 

zużycie tynku wynosi 1 kg/m2 ?  

A. 4 opakowania. B. 5 opakowań. C. 10 opakowań. D. 20 opakowań. 

Zadanie 13. 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. 



Zadanie 14. Jaka jest proporcja objętościowa gipsu i piasku w zaprawie gipsowej M 4? 

Marka zaprawy Zaprawa gipsowa 
Gips: piasek  

Zaprawa gipsowo - wapienna 
Gips: wapno :piasek 

M1 1:4 1:1,5:4,5 

M2 1:2 1:1:3 

M4 1:3 1:0,5:2 

M5 1:1 1:0,5:1 

A. 1:0,5 B. 1:1 C. 1:2 D. 1:4 

Zadanie 15. 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 

Zadanie 16. Czym różni się beton zwykły od ciężkiego i lekkiego? 

Zadanie 17. Co oznacza symbol C 70/85 

Zadanie18. Jak powstaje beton? 

Zadanie 19. Co to jest fibrobeton?  

Odpowiedzi proszę przesłać na adres mailowy ( ik-n@wp.pl)  

                                                                                                                Pozdrawiam moich 

uczniów  

mgr inż. Irena Karwala 

 

Materiały dla klasy 1d branżowej 

Przedmiot : Podstawy budownictwa 

Temat: Fundamenty betonowe i żelbetowe 

1. Fundamentami płytkimi (bezpośrednimi) nazywamy te, których cała płaszczyzna podstawy jest 

posadowiona bezpośrednio na gruncie budowlanym (nośnym), znajdującym się na głębokości 

nie większej niż około 4–5 m poniżej poziomu terenu. Często także fundamenty te opiera się 

na specjalnie przygotowanej warstwie z chudego betonu, żwiru lub piasku, którą stosuje się w 

celu wzmocnienia gruntu w poziomie posadowienia lub wymiany słabego miejsca gruntu 

rodzimego. Należą do nich: ławy i stopy fundamentowe, fundamenty płytowe, skrzyniowe i 

ruszty. 

2. Ławy fundamentowe wykonuje się pod ścianami ciągłymi lub pod gęsto rozstawionymi 

rzędami słupów. Wykonuje się je jako: − kamienne lub ceglane (o układzie warstw i wysokości 

zależnej do zastosowanej zaprawy) w budynkach do 3–4 kondygnacji, posadowione poniżej 

wody gruntowej na jednolitym gruncie nośnym, − betonowe, jeżeli z obliczeń wynika znaczna 

szerokość fundamentu ceglanego, wymagająca więcej niż 4 odsadzek oraz spód fundamentu 

znajduje się poniżej poziomu wody gruntowej, − żelbetowe przy dużym obciążeniu budynku, 

w słabych gruntach i przy ograniczonej wysokości ławy. 

3. Ławy żelbetowe pod rzędem słupów stosuje się, gdy ich rozstaw jest mały lub gdy zachodzi 

konieczność posadowienia fundamentów na gruntach o małej nośności i różnorodnym 
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uwarstwieniu, mogącym spowodować nierównomierne osiadanie budynku, także w 

przypadku braku miejsca pod oddzielne stopy przy fundamentach sąsiednich budynków lub 

przy fundamentach pod urządzenia mechaniczne. 

 

Polecenia:  

1) Zapisz temat w zeszycie przedmiotowym.  

2) Sporządź krótką notatkę 

3) Narysuj w zeszycie w oparciu o podręcznik przekrój poprzeczny ławy betonowej i ławy 

żelbetowej.  

Pozdrawiam moich uczniów  

mgr inż. Irena Karwala 

 


