
Klasa III TBA – przedmiot KOSZTORYSY I DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA  15.04.2020 
 
 Temat:   Obliczanie nakładów  pracy sprzętu na podstawie norm z KNR. 
 
KNR 2-31 – Nawierzchnie na drogach i ulicach 
KNR 2-01 – Budowle i roboty ziemne 
KNR 2-02 – Konstrukcje budowlane 
 
PRACA NA LEKCJI 
W oparciu o normy z KNR 2-31, KNR 2-01 oraz KNR 2-02 wykonaj w zeszycie przedmiotowym następujące zadania: 
 

1. Korzystając z danych zawartych w przedstawionej tabeli oblicz, ile maszynogodzin pracował walec 

statyczny samojezdny przy wykonywaniu górnej warstwy podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa 

łamanego, na drodze o szerokości 6,00 m i długości 42,00 m. 
 

 
 

2. Na podstawie tablicy 0111 ustal, ile maszynogodzin będzie pracowała mieszarka do stabilizacji gruntu przy 
wykonaniu podbudowy o grubości 18 cm i powierzchni 1250 m2, z gruntu stabilizowanego cementem, 
wykonanej mieszarkami doczepnymi. 

 

 



3. Zaprojektowano wykonanie z cegły pełnej 3 kominów trójprzewodowych o wymiarach  
38 × 77 × 400 cm każdy. Oblicz ile maszynogodzin pracy wyciągu jednomasztowego potrzebnych jest do 
wykonania tych kominów, jeżeli przekrój każdego przewodu w cegłach wynosi 0,5 × 0,5. 

 

4. Nawierzchnia drogi o rzucie  poziomym przedstawionym na rysunku ma być wykonana z płyt żelbetowych 

pełnych o wymiarach 300 × 100 × 15 cm. Na podstawie tablicy z KNR oblicz liczbę maszynogodzin pracy 

żurawia samochodowego użytego do układania tych płyt. 

 

5. Na podstawie danych zawartych we fragmencie tablicy  0206 z KNR 2-01  oblicz koszt pracy sprzętu 

niezbędnego do wykonania wykopu o objętości 300 m3 koparką gąsienicową podsiębierną, o pojemności 

łyżki 0,4 m3 w gruncie kategorii III. Stawka za 1 m-g pracy koparki gąsienicowej podsiębiernej wynosi 85,00 

zł. Stawka za 1 m-g pracy samochodu samowyładowczego o nośności do 5 t wynosi 60,00 zł. 

 



6. Oblicz nakład czasu pracy koparki gąsienicowej przedsiębiernej o pojemności łyżki 0,60 m3, nakład czasu 
pracy spycharki gąsienicowej 100 KM  oraz nakład czasu pracy samochodu-wywrotki  o ładowności 4,5 ton 
niezbędnych  do wykonania wykopu o objętości 250,00 m3 w gruncie kat. II z transportem urobku na 
odległość 2 km po drogach gruntowych.  
Skorzystaj z poniższych tablic:  0202 i 0208  KNR 2-01. 

 

 

 

 

Pliki .jpg lub .pdf z rozwiązaniami powyższych zadań (scany lub zdjęcia zeszytu) proszę przesłać do mnie 
WYŁĄCZNIE na mail  iwafijolek@gmail.com w terminie do 22.04.2020 (środa). Plik proszę nazwać 
następująco: 15.04.20_Nazwisko_IIITBa(k).   
W tytule wiadomości  mailowej proszę podać swoje Nazwisko i klasę.  
Praca zostanie oceniona. 
Ciąg dalszy – we środę, 22.04.2020.  W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za pośrednictwem 
Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  
Jestem do Waszej dyspozycji, jak zawsze.  
Pozdrawiam. 
Iwona Fijołek 
Dn. 15.04.2020 
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