
Klasa II TRW – przedmiot PODSTAWY BUDOWNICTWA  25.05.2020 
 
Zanim przejdziemy do właściwego tematu, odpowiedzcie w zeszytach na pytania poniższej 
(„pandemicznej” zdalnej „pseudokartkówki”). Odpowiedzi proszę przysłać do mnie do  27.05.2020 do 
godz. 10.00.  W tytule wiadomości  mailowej proszę wpisać:   25.05.20_Nazwisko_II TRW(bud) 

 
1. Do czego służy ruletka geodezyjna? 1p. 
2. Za pomocą których przyrządów geodezyjnych można określić rzędną danego punktu w terenie? 2p. 
3. Wskaż różnice między stojakiem a statywem geodezyjnym. 2p. 
4. Do czego służy szkicownik geodezyjny? (odpowiedzi poszukaj poza notatkami z lekcji). 2p. 
5. Dlaczego wykonuje się ławy drutowe? 2,5p. 
6. Wymień  materiały  potrzebne do „założenia” ław drutowych. 1,5p. 

 
Punktacja i oceny: 
11 – 10 – b. dobry 
9,5 – 8,5 – dobry 
8 – 7 – dostateczny 
6,5 – 5,5 – dopuszczający 
 
Temat (obejmuje 2 lekcje):   Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. 
 

1. Użytkowe zasoby wodne. 
2. Sieć wodociągowa. 
3. Instalacja wodociągowa. 
4. Sieć kanalizacyjna. 
5. Instalacja kanalizacyjna. 
6. Przybory sanitarne. 
7. Odprowadzanie wód opadowych z dachu budynku. 

 
PRACA PODCZAS LEKCJI 
Zapoznaj się z treścią rozdziałów 1.6.1. i 1.6.2. z podręcznika (w załączeniu), a następnie odpowiedz na 
pytania:  

1. Co rozumiemy pod pojęciem instalacja wodociągowa? 
2. Wyjaśnij, dlaczego przy przejściach przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych przez przegrody 

budowlane stosujemy tuleje ochronne. 
3. Z jakich elementów składa się instalacja kanalizacyjna? 
4. Wymień rodzaje przyborów sanitarnych. 
5. Jakie zadanie spełnia rura wywiewna? 
6. Dlaczego przy podejściach pod przybory sanitarne stosuje się syfony? 
7. Jakimi metodami możemy odprowadzić z dachu wody opadowe? 

 
Dzisiejszej PRACY PODCZAS LEKCJI proszę teraz nie przysyłać.  
Zachować ja w zeszycie. Będzie sprawdzana później, po praktykach. 
Proszę natomiast pamiętać o przysłaniu „kartkówki” do dn. 27.05.2020 do godz. 10.00.  
W tytule wiadomości  mailowej proszę wpisać:   25.05.20_Nazwisko_II TRW(bud) 
                   
Ciąg dalszy, po praktykach –  16.06.2020 (wtorek). W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za 
pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  
 
Pozdrawiam. Iwona Fijołek, 25.05.2020  
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PRZECZYTAJ!!! 
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