
Klasa III TBA – przedmiot WYKONYWANIE I MONTAŻ KONSTR. BUDOWLANYCH  
23.04.2020 

 
Proszę przepisać do zeszytu poniższe punkty wypisane pod tematem lekcji, zapoznać się z treścią rozdz. 
8.2, 8.3, 8.4, 8.5 i 8.6  str. 145-162 z podręcznika, a następnie wykonać zadane polecenia. 
 
 Temat I :   Montaż konstrukcji stalowych. 
 

1. Narzędzia i sprzęt do montażu. 
2. Metody montażu. 
3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych. 
4. Kontrolowanie  montażu. 
5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych. 

 
PRACA NA LEKCJI  
1. Wypisz  wszystkie  wymienione w rozdziale  8.2 narzędzia i sprzęt montażowy stosowane przy 

wykonywaniu konstrukcji stalowych. 
2. Do czego służą  

a) zwory montażowe 
b) uchwyty montażowe 
c) klamry montażowe? 

3. Do czego służą klucze dynamometryczne? Wymień ich rodzaje. 
4. Uzupełnij poniższą tabelę – zestawienie: 

METODY MONTAŻU OBIEKTÓW NISKICH (JEDNOKONDYGNACYJNYCH) 

Metoda 
montażu  

Zwięzły opis Zastosowanie 

Tradycyjna    

Blokowa   

Potokowa   

Nasuwania    

 
5. Na czym polega montaż budynku wielokondygnacyjnego o szkielecie trzonowo-linowym? 
6. Wymień w podpunktach czynności poprzedzające wykonanie powłoki antykorozyjnej kontr. stalowej. 
7. Wymień sposoby nanoszenia powłoki antykorozyjnej (w tym rodzaje natrysku). 
8. Na czym polega zabezpieczenie ognioochronne konstrukcji stalowej? 
9. W załączniku nr 2 na str. 242 – 252 jest przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

konstrukcji stalowej. Sprawdź, czy tę specyfikację sporządzono zgodnie z zasadami opisanymi  
w rozdziale 8.6. 

 
Temat II : Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu zawodowego. 
 

1. Wykonaj poniższy test egzaminacyjny dla kwalifikacji B.16 – Wykonywanie robót zbrojarskich  
i betoniarskich   
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-b16/b16_wrzesien_2015/ 
 

2. Wykonaj poniższy test egzaminacyjny dla kwalifikacji B.20 -  Montaż konstrukcji budowlanych 
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-b20/b20_czerwiec_2016/ 

(nie przysyłaj do mnie wyników testów) 
 

Pracę na lekcji zapisz w pliku .pdf lub .jpgi i przyślij do sprawdzenia i oceny do dnia 30.04.2020 wyłącznie na 
mój mail: iwafijolek@gmail.com.  W tytule wiadomości  mailowej proszę wpisać: 
23.04.20_Nazwisko_IIITBA(wim).   
 
Ciąg dalszy zdalnych lekcji z „w i m” – 30.04.2020. W razie potrzeby  proszę komunikować się ze mną za 
pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  Pozdrawiam. Iwona Fijołek,  23.04.2020 
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