
Zajęcia praktyczne dla kl. II t(g) z dnia 31.03.2020 r. 
grupa P. Kamińskiego  

Temat: Inst. BHP. Montaż płyt podłogowych.  

Obejrzyj filmy instruktarzowe montażu płyt podłogowych: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hsCogCneHyk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5o66c0q2YNU 
 
ĆWICZENIE NR 2 
Montaż płyt podłogowych  
Aby prawidłowo wykonać montaż płyt podłogowych: 

1. wybierz potrzebne narzędzia do wykonania zadania – zapisz je w karcie pracy, 
2. zwymiaruj pomieszczenie w którym obecnie przebywasz wykorzystując 

przygotowane narzędzia i sprawdź prostokątność ścian w tym pomieszczeniu - 
narysuj rzut pomieszczenia i zwymiaruj go na karcie pracy, 

3. dokonaj oceny podłoża na którym będziesz wykonywał montaż płyt podłogowych 
- (możesz przyjąć, że jest stabilne, równe i nie wymaga wykonania prac 
naprawczych) - zapisz wszystko na karcie pracy, 

4. wymień materiały potrzebne do wykonania ćwiczenia w pomieszczeniu w którym 
jesteś i oblicz potrzebną Ci ich ilość zgodnie z wykonanym przez Ciebie rzutem 
pomieszczenia na karcie pracy - przenieś obliczenia i wyniki na kartę pracy, 

5. pamiętaj o używaniu środków ochrony osobistej i przestrzeganiu zasad BHP na 
stanowisku pracy- wymień niezbędne środki ochrony osobistej, które będziesz 
używał przy wykonywaniu ćwiczenia i opisz zasady BHP - zapisz wszystko na 
karcie pracy, 

6. wykonaj obwodową dylatację w pomieszczeniu z wełny mineralnej - zapisz  
w jaki sposób ją przymocujesz i podaj jej wymiary w karcie pracy, 

7. prawidłowe rozplanowanie układu położenia płyt z suchego jastrychu należy 
rozpocząć od ściany przeciwległej leżącej do wejścia, pamiętaj o zasadzie 
układania poszczególnych warstw na tzw. mijankę, pamiętaj o wymiarach  
i odległościach wszystko opisz (narysuj) w karcie pracy krok po kroku, 

8. zwróć uwagę na zasady omówione w filmach instruktarzowych - ważne 
informacje zastosuj w ćwiczeniu i karcie pracy, która będzie potwierdzeniem 
wykonania przez Ciebie ćwiczenia i uzyskanych efektów kształcenia. 

9. zapisz swoje uwagi, spostrzeżenia, trudności w wykonaniu ćwiczenia i dokonaj 
samooceny w karcie pracy (proszę podpisać plik i kartę pracy swoim imieniem 
i nazwiskiem kl. II t(g) ćwiczenie nr 2) którą prześlij w dowolnej formie 
(zdjęcie, skan, plik PDF itp.) na maila: r.kaminski76@interia.pl. 

 
W razie pytań i wszelkich wątpliwości proszę piszcie na maila: r.kaminski76@interia.pl  
Kartę pracy proszę przesyłać mailowo do 7 kwietnia 2020 roku do godziny 10.00.  
Życzę owocnej pracy. 
Radosław Kamiński. 


