
Instrukcja dla zdającego 

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL 
i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.

2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:

− swój numer PESEL*,

− oznaczenie kwalifikacji,

− numer zadania,

− numer stanowiska.

3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.

4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub 

inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie 
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu 
nadzorującego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.

8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie 
ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.

9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim 
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.

10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Miejsce na naklejkę z numerem 

PESEL i z kodem ośrodka 

Wypełnia zdający 

Numer PESEL zdającego* 

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych 
Oznaczenie kwalifikacji: BD.26 
Numer zadania: 01 
Wersja arkusza: SG 

Czas trwania egzaminu: 180 minut 
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Zadanie egzaminacyjne 
 

Wykonaj model złożony fragmentu gzymsu wieńczącego, wykorzystując technikę montażu gipsowej listwy 

dekoracyjnej w pasie gipsowym, zgodnie z rysunkiem. Model złożony należy przymocować do płyty 

gipsowo-kartonowej. Wykonany element może być zastosowany jako gzyms. Postępuj według zasad 

dotyczących przygotowania modelu do wykonania formy elastycznej. 

 

Boki płyty gipsowo-kartonowej oklej taśmą malarską. Wyznacz środek płyty i klejem gipsowym przyklej 

pas gipsowy tak, aby znajdował się 5 cm od górnej krawędzi płyty. 

 

Po wykonaniu tych prac zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki. Do dalszych prac możesz 

przystąpić po uzyskaniu zgody przewodniczącego ZN. 

 

Przymierz, przytnij i dopasuj listwę dekoracyjną do przyklejonego pasa gipsowego zachowując ciągłość 

i powtarzalność wzoru. Następnie przyklej przygotowany fragment listwy klejem gipsowym i wyretuszuj 

łączenia. Tak przygotowany model złożony pokryj dwukrotnie roztworem szelaku, a po wyschnięciu 

posmaruj wazeliną. 

 

Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając 

zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 

 

Po zakończeniu prac oczyść narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko egzaminacyjne, a odpady umieść 

w odpowiednim pojemniku. 

 

 
Wymiar w [cm] 

 

Projekt modelu złożonego fragmentu gzymsu wieńczącego do wykonania formy elastycznej 
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Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. 

 

Ocenie podlegać będą 2 rezultaty: 

 pas gipsowy, 

 model złożony fragmentu gzymsu wieńczącego 

oraz 

przebieg wykonania modelu złożonego. 
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