Zawód: malarz-tapeciarz
symbol cyfrowy: 714[01]
Etap pisemny egzaminu obejmuje:
Część I -

zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

Absolwent powinien umieć:
1.

2.

3.

Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców,
wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1.
stosować pojęcia techniczne i nazewnictwo z zakresu budownictwa;
1.2.
rozróżniać elementy budynku, ich funkcje oraz technologie budowlane;
1.3.
rozpoznawać podstawowe materiały budowlane oraz określać ich cechy techniczne i zastosowanie;
1.4.
posługiwać się dokumentacją projektową w zakresie rysunków architektoniczno-budowlanych,
konstrukcyjnych i instalacyjnych, w szczególności odczytywać położenie poszczególnych
elementów, ich wymiary i kształt;
1.5.
rozpoznawać techniki malarskie, ich zastosowanie, zasady ich wykonywania oraz rozróżniać
materiały malarskie i pomocnicze;
1.6.
wskazywać zasady złudzeń optycznych, dobierania barw, wzorów tapet, podziałów powierzchni
oraz kolorystyki we wnętrzach;
1.7.
odczytywać z dokumentacji projektowej rodzaje zastosowanej techniki malarskiej oraz kolorystykę
pomieszczeń;
1.8.
wykorzystywać normy oraz instrukcje producenta w zakresie dotyczącym farb, klejów do tapet,
gruntowników oraz sposobów ich przygotowania;
1.9.
rozpoznawać rodzaje tapet, ich zastosowanie oraz określać zasady przygotowania i mocowania
tapet;
1.10. odczytać z dokumentacji rodzaj zastosowanej tapety oraz układy tapety z uwzględnieniem jej
wzoru.
Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. sporządzać zapotrzebowanie na materiały oraz rozliczenie materiałów;
2.2. kalkulować koszty i obliczać należność za wykonaną pracę;
2.3. wskazywać zasady wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych w zakresie niezbędnym do robót
malarskich i tapeciarskich;
2.4. obliczać ilość poszczególnych składników farby na podstawie receptury;
2.5. obliczać ilość materiałów na podstawie danych z przedmiaru robót malarskich i tapeciarskich.
Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony środowiska podczas prowadzenia robót budowlanych, z uwzględnieniem robót malarskich
i tapeciarskich;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót malarskich i tapeciarskich;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować obuwie, odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej podczas prowadzenia robót
malarskich i tapeciarskich;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót
malarskich i tapeciarskich.

Część II -

zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

Absolwent powinien umieć:
1.

2.

Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,
a w szczególności:
1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy,
prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności
gospodarczej;
1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności
gospodarczej;
1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy,
bezrobotnego i klienta.
Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem
oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem
i wykonywaniem działalności gospodarczej;
2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego
z tematów:
1. Wykonanie określonych prac malarskich na wyznaczonym fragmencie ściany w zadanej technice.
2. Wykonanie określonych prac tapeciarskich na wyznaczonym fragmencie ściany określonym rodzajem
tapety.
Absolwent powinien umieć:
1.

2.

3.

Planować czynności związane z wykonaniem zadania:
1.1. sporządzić plan działania;
1.2. sporządzić wykaz niezbędnych surowców, materiałów, sprzętu kontrolno-pomiarowego, narzędzi;
1.3. wykonać niezbędne obliczenia, rysunki lub szkice pomocnicze.
Organizować stanowisko pracy:
2.1. zgromadzić i rozmieścić na stanowisku pracy materiały, narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie
z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami ochrony przeciwpożarowej;
2.2. sprawdzić stan techniczny maszyn, urządzeń i sprzętu;
2.3. dobrać odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej.
Wykonać zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska i wykazać się umiejętnościami objętymi
tematami:
3.1. Wykonanie określonych prac malarskich na wyznaczonym fragmencie ściany w zadanej
technice:
3.1.1. przygotować podłoże;
3.1.2. przygotować farby o zadanej barwie;
3.1.3. wykonać badanie jakości farby;
3.1.4. wykonywać właściwe powłoki malarskie zgodnie z zasadami określonej techniki;
3.1.5. posłużyć się narzędziami;
3.1.6. kontrolować jakość robót i usuwać usterki;
3.1.7. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy;
3.1.8. wykonać zadanie w przewidzianym czasie;
3.1.9. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały,
zagospodarować odpady.
3.2. Wykonanie określonych prac tapeciarskich na wyznaczonym fragmencie ściany określonym
rodzajem tapety:
3.2.1. przygotować podłoże;
3.2.2. przygotować klej według instrukcji producenta;
3.2.3. przygotować tapetę;
3.2.4. przyklejać tapetę zgodnie z zasadami;
3.2.5. posłużyć się narzędziami;
3.2.6. kontrolować jakość robót i usuwać usterki;
3.2.7. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy;

3.2.8.
3.2.9.

4.

wykonać zadanie w przewidzianym czasie;
uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały,
zagospodarować odpady.
Prezentować efekt wykonanego zadania:
4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania;
4.2. ocenić jakość wykonanego zadania.

Niezbędne wyposażenie stanowisk do wykonania zadań egzaminacyjnych objętych tematami:
1.

Wykonanie określonych prac malarskich na wyznaczonym fragmencie ściany w zadanej technice
2
Wydzielone stanowisko lub kabina egzaminacyjna o powierzchni co najmniej 4 m na osobę, wysokości
co najmniej 2,8 m. Stanowisko powinno umożliwić w pierwszej fazie egzaminu przygotowanie podłoża,
a następnie wykonanie malowania. Materiały malarskie: składniki farb, pigmenty, spoiwa, suche mieszanki,
gotowe wyroby malarsko-lakiernicze. Materiały do przygotowania podłoża. Sprzęt i narzędzia: pędzle ławkowce,
płaskie, kątowe, wałki malarskie, szczotki, sito malarskie, siatka ociekowa, szpachle, packi, sznur malarski,
naczynia do farb: beczka blaszana, wiadro, wiadro spłaszczone, puszka blaszana; aparat do malowania
natryskowego, aparat do przygotowania farb. Drabina malarska. Przybory pomiarowe: przymiar taśmowy, pion
malarski, poziomnica, liniał malarski. Dokumentacja określająca warunki techniczne wykonania i odbioru robót,
instrukcje producentów. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Pojemnik na odpady. Środki ochrony
indywidualnej. Apteczka.
2. Wykonanie określonych prac tapeciarskich na wyznaczonym fragmencie ściany określonym
rodzajem tapety
2
Wydzielone stanowisko lub kabina egzaminacyjna o powierzchni co najmniej 4 m na osobę, wysokości
co najmniej 2,8 m. Stanowisko powinno umożliwić w pierwszej fazie egzaminu przygotowanie podłoża,
a następnie, na przygotowanym wcześniej przez inny zespół podłożu, wykonanie tapetowania. Materiały: tapety
w rolkach, kleje, szpachlówka, cienka tkanina (merla), środki do usuwania tłustych zanieczyszczeń podłoża.
Sprzęt i narzędzia: narzędzia do cięcia tapet (nożyce, liniał stalowy, noże do przecinania tapet), narzędzia
do nanoszenia kleju (pędzel ławkowiec i pędzel pierścieniowy), naczynia do rozpuszczania kleju, narzędzia
do dociskania tapet do podłoża: szczotka tapeciarska, wałki gumowe dociskowe. Sprzęt pomocniczy: składany
stół tapeciarski, drabina malarska, składany stojak (pomost) przenośny, sznur. Narzędzia do przygotowania
podłoża: szpachle, szlifierki, przybory do szlifowania. Przybory pomiarowe: przymiar taśmowy, pion malarski,
poziomnica, liniał malarski. Dokumentacja określająca warunki techniczne wykonania i odbioru robót, instrukcje
producentów. Instrukcje obsługi maszyn i urządzeń. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej.
Apteczka.

