
Klasa III t – przedmiot ROBOTY MALARSKIE I TAPECIARSKIE 25.05.2020 
 
Proszę przepisać do zeszytu notatkę z  lekcji oraz rozwiązać 2 testy egzaminacyjne. 
 
Temat I: Stosowanie borderów. 
 
Bordery (bordiury) to ozdobne paski tapety o szerokości do kilku do kilkunastu centymetrów. Ich zadaniem jest 
zasłanianie krawędzi tapetowanych powierzchni, odgradzanie od siebie powierzchni wykończonych w różny 
sposób. Mogą także stanowić samodzielny element dekoracyjny. 
Ponieważ bordery są dłuższe niż szerokość standardowego brytu, podczas nasączania klejem składa się je  
w harmonijkę, którą rozwija się dopiero w trakcie przyklejania. 

 
 
Techniki przyklejania borderów: 

 Podczas układania tapety o gładkiej powierzchni bordery przykleja się na tapetę. 

 Podczas układania tapety grubej, o wyrazistej strukturze, tapetowanie rozpoczyna się od naklejenia 
orderu bezpośrednio na ścianę, a tapetę przykleja się i dopasowuje w drugiej kolejności. Można też 
przykleić border do tapety, naciąć tapetę wzdłuż jego krawędzi, odchylić border i usunąć spod niego 
wycięty pasek tapety. Potem dociska się border do ściany w miejscu przyklejenia. 

Najlepiej przyklejać border na całej długości ściany, wzdłuż narysowanych wczesniej poziomych lub pionowych 
linii odniesienia. Linie te wyznacza się za pomocą poziomnicy. Można również wykorzystać laserowy przyrząd 
traserski. 
 
Wykonywanie obramowania za pomocą borderów. 
Jeżeli wykonuje się obramowanie (okna, obrazu, fragmentu ściany), należy narysować pionowe i poziome linie 
odniesienia. Docina się fragmenty borderów kilka centymetrów dłuższych od wyznaczonych boków obramowania 
i nakleja wzdłuż wytyczonych linii odniesienia. Krzyżujące się paski powinny wychodzić kilka centymetrów poza 
narożnik. Najlepszy efekt można uzyskać po przecięciu skrzyżowania pasków pod kątem 45° do narożnika i 



dopasowaniu wzoru. Odcięte fragmenty usuwa się, styk dociska wałkiem i natychmiast likwiduje zabrudzenia z 
kleju. 

 
Temat II: Ćwiczenia przygotowujące do egzaminu zawodowego – rozwiązywanie testów egzaminacyjnych. 
 
Wykonaj 2 testy egzaminacyjne dla kwalifikacji B.06 – Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 
 

https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-b6/b6_styczen_2016/ 
https://kwalifikacjewzawodzie.pl/kwalifikacje/kwalifikacja-b6/b6_czerwiec_2016/ 

 
Sprawdź się sam. - zobacz, jakie wyniki uzyskałeś. 
 
To wszystko na dziś.  Ciąg dalszy – w poniedziałek, 01.06.2020.  W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną 
za pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  
 
PRZYPOMINAM O UZUPEŁNIANIU ZALEGŁOŚCI!!!! 
 
Pozdrawiam.  
Iwona Fijołek 
Dn. 25.05.2020 
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