
Klasa III TBA – przedmiot KOSZTORYSY I DOKUMENTACJA  PRZETARGOWA  29.04.2020 
 
 Temat:   Ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające. Przygotowanie do pracy klasowej. 
Proszę wykonać podane niżej zadania w zeszycie przedmiotowym przygotowując się tym samym do pracy 
klasowej, która odbędzie się za 2 tygodnie, 13 maja 2020. Jak zawsze, służę pomocą w razie problemów. 
Potrzebne tablice  z KNR znajdują się poniżej. Nie przysyłajcie mi rozwiązań.  

1. Do wykonania 620,00 m2 warstwy wyrównawczej gr. 3 cm z zaprawy cementowej zatartej na gładko 
potrzeba: 
a) 13          b) 9         c)  44         d) 15  pięciokilogramowych pojemników z masą asfaltową. KNR 2-02 t. 1102 

2. Ile litrów wody potrzeba do przygotowania 2,50 m3 zaprawy cementowej M15 (marki „100”)  
 a) 900 l.       b) 100 l.        c) 105 l.        d) 1050 l    KNR 2-02 t. 1753 

3. Ile ton piasku potrzeba, aby przygotować 2,50 m3 zaprawy cementowej marki „100”. Przyjmij, że 1 m3 
piasku waży ok. 1,75 tony 
a) ok. 5,5 t.      b) ok. 4,5 t.      c) ok. 5 t.     d) ok. 6 t. KNR 2-02 t. 1753 

4. Norm zużycia materiałów nie znajdziesz w: 
a) KNR       b) KNP        c) KJNZMB (Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów Budowlanych) 

5. Skorzystaj z KNR 2-02 t. 0206 i oblicz krotność użycia desek gr. 38 mm potrzebnych do wykonania 
deskowania ściany betonowej prostej o grubości 25 cm, wysokości 4,20 m i długości 7,00 m 
a) 6            b) 7            c) 16            d) 15 

6. Resztki mieszanki betonowej, które pozostają w bębnie betoniarki po jej prawidłowym opróżnieniu to 
przykład: 
a) straty         b) odpadu         c) ubytku         d) zużycia teoretycznego 

7.  Podaj normę zużycia lepiku, jeżeli norma podstawowa wynosi  1,60 kg/m2, normatyw O=2%, 
 normatyw U=1,2% 
a) 1,632 kg/m2          b) 1,653 m2/kg         c) 1,653 kg/m2       

8. Dokończ zdanie: Najbardziej dokładną metodą normowania zużycia materiałów jest metoda 
............................................................................................................................ 

9. Ile mieszanki betonowej należy dostarczyć z wytwórni, aby wykonać 48,00 m ław fundamentowych 
prostokątnych o szer. 70 cm, wys. 60 cm. Skorzystaj z KNR 2-02 t. 0201 
a) 20,1600 ton      b) 20,1600 m3      c) 20,4624 m3       d) 20, 4624 ton 

10. Ile mieszanki „chudego betonu” należy wykonać, aby ułożyć jego 10 cm warstwę pod ławami z zadania 9? 
Skorzystaj z KNR 2-02 t. 1101 
a) 4,80 m3              b) 3,46 m3           c) 3,36 m3             d) 3,46 t 

11. Która z podanych poniżej norm nie jest normą zużycia materiału 
a) 1,07 m2 ściany/m2 płytek glazury          
b) 1,07 m2 płytek glazury/ m2 ściany 

12. Przy zapisie norm zużycia materiału w postaci dwóch liczb rozdzielonych poziomą kreską można określić 
odzysk materiału, jeżeli: 
a) uwzględnimy liczbę znad kreski    
b) uwzględnimy liczbę spod kreski        
c) obliczymy różnicę liczb spod i znad kreski 
d) obliczymy różnicę liczb znad i spod kreski  

13. Inwestor zakupił 12 kg gwoździ budowlanych okrągłych gołych. Ile gwoździ pozostanie mu po wykonaniu 
roboty z zad. nr 9? 
a) 1,72 kg             b) 6,36 kg            c) 8,37 kg             d) 0 kg 

14. Do położenia 10 m2 gładzi gipsowej na ścianie potrzeba 15 kg gipsu szpachlowego. Ile kg gipsu potrzeba, 
aby wykonać gładź na ścianie o długości 550 cm i wysokości 300 cm 
a) 24,75 kg           b) 247,50 kg        c) 16,50 kg            d) 165,00 kg 

15. Wiedząc, że z jednej rolki tapety można uzyskać 3 bryty o szerokości 50 cm i długości równej wysokości 
ściany, oblicz, ile minimalnie rolek tapety musi zakupić inwestor, aby ułożyć ją na ścianie o długości 
18,00m 
a) 9                        b) 12                   c) 18                       d) 36 
 

Ciąg dalszy – we środę, 06.05.04.2020.  W razie potrzeby proszę komunikować się ze mną za pośrednictwem 
Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  
Jestem do Waszej dyspozycji, jak zawsze.  Pozdrawiam.   Iwona Fijołek   Dn. 29.04.2020.     Patrz tablice   ↓↓↓! 
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