
Klasa III TB b – przedmiot    MUROWE KONSTRUKCJE BUDOWLANE   12.05.2020 
 
Proszę przepisać do zeszytu temat lekcji oraz notatkę, a następnie wykonać zadane polecenia. 
 
Temat (obejmuje dwie lekcje): Zasady wykonywania konstrukcji murowanych  – powtórzenie i 
utrwalenie wiadomości. 
 

1. Mury z wyrobów silikatowych, betonowych i gazobetonu. 
2. Mur pruski. 
3. Mury z kamienia naturalnego. 
4. Wiązania w ścianach z przewodami kominowymi i kanałami wentylacyjnymi. 
5. Wiązanie cegieł w filarach, pilastrach i słupach. 

 
PRACA NA LEKCJI 
Proszę przejrzeć rozdziały 4.3, 4.4 i 4.5, 4.6 i 4.7  z podręcznika, przypomnieć sobie materiał 
nauczania, a następnie wykonać pisemnie w zeszycie następujące polecenia: 

1. Z jakich elementów wykonuje się mur pruski? 
2. W jaki sposób można połączyć elementy składowe muru pruskiego? 
3. Uzupełnij tabelkę, której wzór pokazano poniżej: 

 

Rodzaj muru z kamienia Rodzaj elementów kamiennych 

Mur dziki  

Mur cyklopowy  

Mur warstwowy  

Mur rzędowy  

Mur mozaikowy  

Mur z ciosów  

 
4. Uzupełnij zdanie: Grubość przegród międzykanałowych w kominach nie może być mniejsza 

niż ………… cegły. 
5. Narysuj 2 sąsiednie warstwy wiązania pierścieniowego w kominie wolnostojącym o grubości 

1,5 cegły z 2 kanałami wentylacyjnymi. (p. str. 103) 
6. Opisz czynności wykonywane podczas murowania kanałów z zastosowaniem wzornika. 
7. Narysuj 2 sąsiednie warstwy wiązania pospolitego w słupie prostokątnym 2c x 3,5 c. 
8. Wyjaśnij pojęcia: węgarek i pilaster 

 
Do dn. 21.05.2020.  proszę przesłać na mój mail: iwafijolek@gmail.com  pracę pisemną z dzisiejszej 
lekcji, tzn. z dn. 12.05.2020.  Proszę o pliki  .pdf  lub .jpg.  
W tytule wiadomości  mailowej proszę wpisać:  12.05.20_Nazwisko_III TBb.   
Praca zostanie oceniona.    
 
Przypominam o terminowym wykonywaniu prac! To ma znaczenie przy ocenianiu. 
 
To tyle na dziś.  Ciąg dalszy – we wtorek, 19.05.2020.  W razie potrzeby proszę komunikować się ze 
mną za pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  

 

PROSZĘ NADRABIAĆ ZALEGŁOŚCI PÓKI CZAS,  
POPRAWIAJCIE TAKŻE OTRZYMANE JUŻ JEDYNKI 

KONIEC ROKU SZKOLNEGO JUŻ NIEDŁUGO 
CZEKAM!!!!! 

Pozdrawiam.  
Iwona Fijołek,  12.05.2020 
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