
Klasa II TRW – przedmiot MATERIAŁOZNAWSTWO  26.03.2020 
 
Proszę przepisać do zeszytu poniższą notatkę oraz wykonać zadaną pracę 
domową. 
 
Temat: Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne 
 
Szczegółowy opis wykonania robót tapeciarskich w danym obiekcie przedstawia się w Specyfikacjiach 
technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR). 
STWiOR to opracowania techniczne zawierające m. in. wymagania odnośnie sposobu wykonania 
robót, opis właściwości potrzebnych materiałów, potrzebnego sprzętu i maszyn oraz zasady kontroli 
jakości i zasady odbioru. Jeżeli roboty finansowane są z pieniędzy publicznych, to wykonanie STWiOR 
jest obowiązkowe.  
Za przygotowanie  STWiOR odpowiada zamawiający. 
 
PRACA DOMOWA: 
W oparciu o str. 348-350 rozdz. 22.1 podręcznika „Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych 
i wykończeniowych” wykonaj w zeszycie przedmiotowym następujące polecenia: 

1. Przeczytaj fragment STWiOR związanych z wyk. tapetowania (str. 349-350 podręcznika). 
Odpowiedz na pytania: 

a) Jak należy postąpić w przypadku uszkodzenia przyklejanej tapety? 
b) Jak należy postąpić w przypadku zniekształcenia tapety podczas jej przyklejania? 
c) Po jakim czasie od zagruntowania można przystąpić do klejenia tapet w 

pomieszczeniu ogrzewanym? 
d) Ile może wynosić odchyłka styków tapet od pionu lub równoległości? 
e) Na jakiej podstawie określa się ilość robót  tapeciarskich celem ich rozliczenia? 
f) Co podlega sprawdzeniu podczas odbioru robóttapeciarskich? 

2. Kto i na czyje zlecenie wykonuje projekt aranżacji wnętrza? Czego dotyczy taki projekt?  
 

Scan lub zdjęcia wyk. pracy domowej proszę przesłać do środy  01.04.2020 na mój mail: 
iwafijolek@gmail.com  Plik proszę nazwać następująco: 26.03.20_Nazwisko_IITRW. W tytule 
wiadomości  mailowej proszę podać swoje Nazwisko i klasę. Praca zostanie oceniona. 
 
Kolejnych dyspozycji proszę spodziewać się we czwartek, 2 kwietnia. 
Pozdrawiam. Trzymajcie się zdrowo! Iwona Fijołek, 26.03.2020. W razie potrzeby proszę 
komunikować się ze mną za pośrednictwem Messenger’a oraz iwafijolek@gmail.com 

 
I jeszcze coś - DOTYCZY ROBÓT MALARSKICH I PODSTAW BUDOWNICTWA 
 
Proszę do dn. 30.03.20.(poniedziałek) przesłać na mój mail: iwafijolek@gmail.com  scan lub zdjęcie  
stron zeszytu przedmiotowych z r. malarskich i podstaw budownictwa z notatkami i pracami 
domowymi  z dnia 23.03.2020. Plik proszę nazwać następująco: 23.03.20_Nazwisko_IITRW. W tytule 
wiadomości  mailowej proszę podać swoje Nazwisko i klasę. Praca zostanie oceniona. 
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