
 

                       

Program praktyki zawodowej 

w zawodzie Technik Budownictwa 311204, Klasa III 

kwalifikacja BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 

 

Cele ogólne praktyki zawodowej: 

1. Poznanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2. Pogłębienie i poszerzenie umiejętności zdobytych przez ucznia w szkole i nabycie 

nowych umiejętności przez praktyczne rozwiązywanie rzeczywistych zadań zawodowych; 

3. Poznanie zasad organizacji prac związanych z wykonywaniem zadań zawodowych; 

4. Zapoznanie z wyposażeniem technicznym stanowiska pracy oraz technologiami 

wykonywania zadań zawodowych; 

5. Poznanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz jego komórek związanych 

z realizacją zadań zawodowych, 

6. Nabycie prawidłowych zachowa potrzebnego w środowisku pracy: praca w zespole, 

należyty stosunek do pracy i innych pracowników z którymi praca jest wykonywana; 

7. Poznanie zasad etyki zawodowej. 

Cele operacyjne  

Uczeń potrafi: 

1) posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi 

wykonania poszczególnych robót, 

2) dobierać materiały budowlane, narzędzia, urządzenia i sprzęt do robót murarskich 

i tynkarskich, 

3) posługiwać się narzędziami, urządzeniami i sprzętem stosowanym w robotach 

murarskich i tynkarskich, 

4) przygotowywać zaprawy murarskie i tynkarskie, 

5) wykonywać ściany działowe, nośne, słupy i kominy, 

6) wykonywać nadproża i sklepienia, 

7) wykonywać tynki zewnętrzne i wewnętrzne, 

8) licować wymurowane i otynkowane ściany, 

9) przestrzegać zasad magazynowania, składowania i transportu materiałów 

oraz wyrobów stosowanych w robotach murarskich i tynkarskich, 

10) wykonywać przedmiary i obmiary robót oraz pomiary inwentaryzacyjne, 

11) weryfikować jakość wykonywanych robót, 

12) przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej 

oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych, 

13) udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy, 

14) stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, 

prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. 

 

 



 

                       

 

Propozycje metod nauczania  

Wykonywanie ćwiczeń należy poprzedzić szczegółowym instruktażem stanowiskowym 

w zakresie przepisów BHP na danym stanowisku, zasadami użytkowania narzędzi, urządzeń 

i sprzętu oraz obowiązującymi przepisami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. 

Warunki realizacji programu przedmiotu 

Miejsce realizacji praktyk zawodowych: przedsiębiorstwa z branży budowlanej oraz inne 

podmioty stanowiące potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących 

kształcenie w zawodzie. 

 

PROPONOWANE METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA 

Sprawdzanie efektów kształcenia należy przeprowadzić na podstawie wykonanej 

przez ucznia pracy, oraz udziału w dyskusji. W ocenie należy uwzględnić kryteria ogólne: 

− poprawność merytoryczną wykonanego zadania zgodnie z technologią, przepisami 

bhp i ochrona środowiska, 

− sposób prezentacji wykonanego zadania.  

Oceniając osiągnięcia uczniów należy zwrócić uwagę na umiejętność korzystania 

z dokumentacji technicznej, katalogów, warunków technicznych wykonania i odbioru robót 

oraz norm dotyczących robót murarskich i tynkarskich.  

Należy też uwzględnić sprawność fizyczną (szczególnie umiejętności pracy ręcznej), 

która wpływa na jakość efektu końcowego robót murarsko-tynkarskich. 

Zaleca się systematyczne ocenianie postępów ucznia oraz bieżące korygowanie 

wykonywanych ćwiczeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


