
Zawód: dekarz  
symbol cyfrowy: 713[01]  

Etap pisemny egzaminu obejmuje: 

Część I - zakres wiadomo ści i umiej ętności wła ściwych dla kwalifikacji w zawodzie  

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, 
wykresów, dokumentacji technicznych i technologiczn ych, a w szczególno ści:  
1.1. stosować symbole, oznaczenia, pojęcia i sformułowania z zakresu robót dekarsko-blacharskich 

naprawczych, remontowych i konserwacyjnych; 
1.2. rozróżniać części składowe dokumentacji technicznej i odczytywać informacje dotyczące robót 

dekarsko-blacharskich, naprawczych, remontowych i konserwacyjnych; 
1.3. rozpoznawać rodzaje budowli i budynków, poszczególne elementy budynku i ich funkcje oraz 

obciążenia działające na budowlę; 
1.4. rozróżniać materiały budowlane stosowane w robotach dekarsko-blacharskich oraz w pracach 

naprawczych, remontowych i konserwacji pokryć dachowych; 
1.5. określać podstawowe cechy techniczne, przydatność oraz zalecenia dotyczące przygotowania 

materiałów stosowanych w robotach dekarsko-blacharskich i naprawczych; 
1.6. rozróżniać rodzaje podkładów pokryć dachowych, sposoby ich przygotowywania i wykonywania; 
1.7. rozróżniać rodzaje izolacji wodoszczelnych, cieplnych i paroizolacji w pokryciach dachowych oraz 

określać ich przeznaczenie i zasady wykonywania; 
1.8. stosować zasady i zalecenia dotyczące wykonywania różnego rodzaju pokryć dachowych, obróbek 

dachowych i elewacyjnych oraz mocowania rynien, rur spustowych, okien połaciowych, świetlików  
i wyłazów dachowych; 

1.9. stosować zalecenia dotyczące prac pomocniczych towarzyszących robotom dekarsko-blacharskim; 
1.10. ustalać przyczyny utraty właściwości technicznych materiałów pokryciowych oraz sposoby 

wykonania napraw, remontów i konserwacji pokryć dachowych, obróbek dachowych i elewacyjnych 
oraz rynien i rur spustowych. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
2.1. ustalać rodzaj i zakres prac oraz sposób ich wykonania na podstawie danych i informacji zawartych 

w opisach usterek i objawów występujących uszkodzeń; 
2.2. dobierać materiały budowlane, z uwzględnieniem materiałów ekologicznych, niezbędne  

do wykonywania podkładów i izolacji, określonych robót dekarsko-blacharskich, konserwacji, 
remontów i napraw pokryć dachowych, obróbek dachowych i elewacyjnych oraz rynien i rur 
spustowych; 

2.3. dobierać narzędzia, sprzęt i urządzenia do określonych robót dekarsko-blacharskich; 
2.4. określać zapotrzebowanie ilościowe na materiały oraz rozliczać ich zużycie na podstawie danych  

z przedmiaru lub obmiaru robót oraz tabel i katalogów; 
2.5. szacować koszty wykonania robót dekarsko-blacharskich, konserwacji, remontów i napraw. 

3. Bezpiecznie wykonywa ć zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze ństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególno ści:  
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony środowiska podczas prowadzenia robót dekarsko-blacharskich; 
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas prowadzenia robót dekarsko-blacharskich oraz 

transportowania i składowania materiałów budowlanych; 
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii; 
3.4. stosować odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej i zabezpieczenia podczas prowadzenia 

robót dekarsko-blacharskich; 
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas prowadzenia robót 

dekarsko-blacharskich. 



Część II - zakres wiadomo ści i umiej ętności zwi ązanych z zatrudnieniem i działalno ścią gospodarcz ą 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów,  
a w szczególno ści:  
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. 

2. Przetwarza ć dane liczbowe i operacyjne, a w szczególno ści:  
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 fragmentu określonego pokrycia dachowego wymagającego zastosowania obróbki blacharskiej 

zgodnie z dokumentacją. 
 2. Naprawa lub konserwacja określonego fragmentu pokrycia dachowego. 

Absolwent powinien umie ć: 

1. Planowa ć czynno ści zwi ązane 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. 

2. Organizowa ć 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. 

3. Wykona ć zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezp ieczeństwa i higieny pracy, 
ochrony przeciwpo żarowej oraz ochrony środowiska i wykaza ć się umiej ętnościami obj ętymi 
tematami:  
3.1. Wykonanie fragmentu okre ślonego pokrycia dachowego wymagaj ącego zastosowania 

obróbki blacharskiej zgodnie z dokumentacj ą: 
3.1.1. wykonać obmiar dachu; 
3.1.2. przygotować podkład pod pokrycie; 
3.1.3. przygotować i zamocować materiały izolacyjne; 
3.1.4. przygotować i zamocować materiały pokryciowe; 
3.1.5. wykonać operacje obróbki blacharskiej (cięcie, trasowanie, kształtowanie, łączenie); 
3.1.6. posłużyć się narzędziami, urządzeniami i sprzętem; 
3.1.7. kontrolować jakość robót i usuwać usterki; 
3.1.8. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy; 
3.1.9. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 
3.1.10. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały, 

zagospodarować odpady. 
3.2. Naprawa lub konserwacja okre ślonego fragmentu pokrycia dachowego:  

3.2.1. wykonać obmiar dachu; 
3.2.2. sprawdzić stan podkładu dachu; 
3.2.3. usunąć uszkodzone elementy; 
3.2.4. wykonać prace konserwacyjne i naprawcze podkładu dachu; 
3.2.5. wykonać prace konserwacyjne i naprawcze pokrycia dachu; 
3.2.6. posłużyć się narzędziami, urządzeniami i sprzętem; 
3.2.7. kontrolować jakość robót i usuwać usterki; 



3.2.8. utrzymać ład i porządek na stanowisku pracy; 
3.2.9. wykonać zadanie w przewidzianym czasie; 
3.2.10. uporządkować stanowisko pracy, oczyścić narzędzia i sprzęt, rozliczyć materiały, 

zagospodarować odpady. 
4. Prezentowa ć efekt wykonanego zadania:  

4.1. uzasadnić sposób wykonania zadania; 
4.2. ocenić jakość wykonanego zadania. 

Niezbędne wyposa żenie stanowisk do wykonania zada ń egzaminacyjnych obj ętych tematami:  

1. Wykonanie fragmentu okre ślonego pokrycia dachowego wymagaj ącego zastosowania obróbki 
blacharskiej zgodnie z dokumentacj ą 
Kabina o wysokości 3,0-3,5 m z fragmentem dowolnego rodzaju konstrukcji nośnej dachu, z dwiema 

połaciami o powierzchni co najmniej 9 m2, z koszem i wymurowanym kominem w jednej z połaci. Materiały  
do wykonywania pokryć i obróbek: blachy, dachówki ceramiczne i cementowe, papy, dachówki bitumiczne, płyty 
z tworzyw sztucznych, rynny i rury spustowe. Materiały do wykonywania podkładów: tarcica, płyty 
drewnopochodne, płyty warstwowe, blachy, łaty stalowe. Materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, 
wyroby z włókna szklanego, lepiki, folie. Narzędzia i sprzęt: miarka składana, liniały, kątowniki, cyrkle, rysik, 
punktak, nożyce ręczne, młotek, lutownica, kleszcze, przecinak, przebijak, wycinak, kowadełko, zaginadło 
blacharskie, urządzenie blacharskie z osprzętem do wyginania krawędzi, drabina. Łączniki. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót. Pojemnik na odpady. Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 
2. Naprawa lub konserwacja okre ślonego fragmentu pokrycia dachowego  

Kabina egzaminacyjna o wysokości 3,0-3,5 m z fragmentem dowolnego rodzaju konstrukcji nośnej dachu  
z pokryciem przeznaczonym do remontu, o powierzchni co najmniej 9 m2, wykonanym w dowolnej technologii. 
Materiały do wykonywania pokryć i obróbek: blachy, dachówki ceramiczne i cementowe, papy, dachówki 
bitumiczne, płyty z tworzyw sztucznych, rynny i rury spustowe. Materiały do wykonywania podkładów: tarcica, 
płyty drewnopochodne, płyty warstwowe, blachy, łaty stalowe. Materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, 
wyroby z włókna szklanego, lepiki, folie. Narzędzia i sprzęt: miarka składana, liniały, kątownik, cyrkle, rysik, 
punktak, nożyce ręczne, młotek, lutownica, kleszcze, przecinak, przebijak, wycinak, kowadełko blacharskie, 
zaginadło blacharskie, drabina. Łączniki. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. Pojemnik na odpady. 
Środki ochrony indywidualnej. Apteczka. 


