
Klasa II TB – przedmiot ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH  23.06.2020 

 
Temat (obejmuje 2 godz. lekcyjne): Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu przedmiotu w klasie II. 
 
 W ramach powtórzenia materiału z zakresu przedmiotu organizacja robót budowlanych  w klasie II proszę 
wykonać załączony poniżej krótki test sprawdzający Waszą wiedzę. W razie niejasności zajrzyjcie do notatek 
z lekcji lub podręcznika. Sprawdźcie się sami. Odpowiedzi zamieszczam na końcu. 
 
 

1. Zgodnie z zasadami zagospodarowania terenu budowy kolejność realizacji obiektów zaplecza 
budowy jest następująca: 

 A. 
wykonanie magazynów, wykonanie pomieszczeń socjalnych, wykonanie przyłączy, ogrodzenie 
terenu budowy. 

 
B. 

wykonanie przyłączy, wykonanie pomieszczeń socjalnych, ogrodzenie terenu budowy, 
wykonanie magazynów. 

 C. 
wykonanie pomieszczeń socjalnych, wykonanie przyłączy, ogrodzenie terenu budowy, 
wykonanie magazynów. 

 D. 
ogrodzenie terenu budowy, wykonanie pomieszczeń socjalnych, wykonanie przyłączy, 
wykonanie magazynów. 

 
2. Ilu robotników należy zatrudnić do wykonania docieplenia 1 182 m2 ścian zewnętrznych w ciągu 30 

ośmiogodzinnych dni roboczych, jeżeli nakłady czasu pracy na wykonanie 100 m2 docieplenia 
wynoszą 203 r-g? 

 A. 6 robotników. 

 B. 7 robotników. 

 C. 10 robotników. 

 D. 5 robotników. 

 
3. Na tablicy informacyjnej umieszczonej przy wjeździe na teren rozbiórki budynku należy podać 

informację dotyczącą 

 A. kolejności prowadzenia robót. 

 B. metody prowadzenia robót. 

 C. rodzaju robót. 

 D. liczby zatrudnionych pracowników. 

 
4. Na podstawie fragmentu harmonogramu ogólnego budowy określ, ile dni roboczych będzie 

pracowała koparka podsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m3 przy wykonywaniu wykopu. 



 

 A. 3 dni robocze. 

 B. 6 dni roboczych. 

 C. 10 dni roboczych. 

 D. 11 dni roboczych. 

 
5. Odbioru robót ziemnych ulegających zakryciu dokonuje 

 A. majster budowy. 

 B. inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 C. wykonawca robót budowlanych. 

 D. projektant. 

 
6. Który układ tymczasowych dróg na terenie budowy przedstawiono na rysunku? 

 

 A. Promienisty. 

 B. Obwodowy. 

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/question.php?question_id=50319
https://www.testy.egzaminzawodowy.info/question.php?question_id=50349


 C. Pierścieniowy. 

 D. Przelotowy. 

 
7. Które dane nie wchodzą w skład części opisowej Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia? 

 A. Informacje o miejscu przechowywania dokumentacji budowy. 

 
B. Opis zakresu robót. 

 C. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń dla ludzi. 

 D. Opis lokalizacji pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 
8. Balustrada zabezpieczająca wykop znajdujący się w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

powinna mieć wysokość 

 A. 0,9 m 

 B. 1,1 m 

 
C. 1,0 m 

 D. 0,8 m 

 
9. Zgodnie z przyjętą normą 1 robotnik w ciągu 108 r-g wykonuje 100 m2 deskowania systemowego 

stóp fundamentowych. Ile zmian roboczych trwających po 8 godzin trzeba przewidzieć do 
zadeskowania stóp o powierzchni 80 m2 przez 2 robotników? 

 A. 5 zmian. 

 B. 6 zmian. 

 C. 10 zmian. 

 D. 11 zmian. 

 
10. Oblicz wydajność 8-godzinnej zmiany roboczej posadzkarza, który zgodnie z przyjętą normą układa 

100 m2 posadzki w ciągu 104 r-g.   

 A. 13,00 m2/zmianę. 

 B. 1,04 m2/zmianę. 

 C. 12,50 m2/zmianę. 

 
D. 7,69 m2/zmianę. 

 



11. Dane dotyczące usytuowania na terenie budowy składowisk materiałów budowlanych i ich 
powierzchni zawarte są w 

 A. dzienniku budowy. 

 B. książce obiektu budowlanego. 

 
C. planie sytuacyjnym obiektu budowlanego. 

 D. projekcie zagospodarowania terenu budowy. 

 
12. Ilu robotników należy zatrudnić do ułożenia tapety z włókna szklanego na ścianie o powierzchni 652 

m2, jeżeli norma wydajności dziennej robotnika wynosi 16,3 m2, a na wykonanie prac przewidziano 
10 dni? 

 A. 4 robotników. 

 
B. 8 robotników. 

 C. 1 robotnika. 

 
D. 2 robotników. 

 
13. Które dane techniczne decydują o konieczności sporządzenia przez kierownika budowy planu BIOZ? 

 
A. Kubatura obiektu budowlanego i powierzchnia zabudowy. 

 B. Powierzchnia placów składowych i magazynów. 

 
C. Czas trwania robót i liczba zatrudnionych robotników. 

 D. Liczba maszyn i urządzeń jednocześnie pracujących na budowie. 

 
14. Na podstawie danych zamieszczonych we fragmencie części analitycznej harmonogramu ogólnego 

robót oblicz liczbę dni pracy dwóch koparek przedsiębiernych. 

 

 A. 2 dni. 

 B. 4 dni. 

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/question.php?question_id=50158


 C. 8 dni. 

 D. 16 dni. 

 
15. Wełnę mineralną o małej gęstości podczas składowania należy chronić przed 

 A. zamarznięciem. 

 
B. zawilgoceniem. 

 C. odkształceniem. 

 D. nasłonecznieniem. 

 
Klucz odpowiedzi 

Nr 
zadania 

Odp.  Nr 
zadania 

Odp. 

1 D 9 B 

2 C 10 D 

3 C 11 D 

4 D 12 A 

5 B 13 C 

6 A 14 B 

7 D 15 B 

8 B   

 
I jak Wam poszło?  
 
To ostatnie lekcje w tym roku szkolnym. 
Życzę Wam dobrze spędzonych i pełnych tylko miłych wrażeń wakacji. 
Do zobaczenia we wrześniu! 
Pozdrawiam.  Iwona Fijołek, 23.06.2020 
 


