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1. Co to jest budownictwo ?
2. Co to jest obiekt budowlany ?
3. Jaką rolę pełnią fundamenty ?
4. Jakie rozróżniamy ściany pod względem umiejscowienia w budynku ?
5. Co to są nadproża ?
6. Jak inaczej mówimy na nadproża sklepione ?
7. Co to są stropy ?
8. Z jakich elementów składa się dach ?
9. Co to jest stropodach?
10. Wymień rodzaje schodów.
11. Jakich materiałów możesz użyć, aby wykończyć zewnętrzną ścianę budynku ?
12. Jakimi materiałami możesz wykończyć ściany zewnętrzne ?
13. Jakimi materiałami możesz wykończyć posadzkę ?
14. Czym się różni budownictwo tradycyjne od uprzemysłowionego?
15. Co nazywamy wyrobem budowlanym?
16. Wymień podstawowe wymagania stawiane materiałom budowlanym.
17. Wymień 5 właściwości fizycznych materiałów budowlanych.
18. Wymień 5 właściwości mechanicznych materiałów budowlanych
19. O czym świadczy mała wartość współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę
budowlaną?
20. Co to jest frakcja kruszywa?
21. Wymień 3 rodzaje kruszyw lekkich stosowanych do betonów.
22. Wymień rodzaje zaczynów budowlanych.
23. Jakie znasz rodzaje zapraw murarskich?
24. Z jakich składników wykonasz zaprawę murarską?
25. Co to jest beton ?
26. Co to jest mieszanka betonowa ?
27. Co to są suche tynki?
28. Podaj wymiary cegły zwykłej.
29.Gdzie zastosujesz cegłę klinkierową?
30. Wymień 3 rodzaje dachówek ceramicznych.
31. Z jakich elementów składa się okno?
32. Jak dzielimy okna ze względu na sposób otwierania?
33. Jak dzielimy drzwi ze względu a sposób ich otwierania ?
34. Co wchodzi w skład powłok malarskich ?
35. Jakie materiały zaliczamy do materiałów hydroizolacyjnych?
36. Wymień 4 rodzaje kształtowników stalowych.
37. Co to jest bednarka?
38. Wymień 4 elementy drzwi.
39. Co to jest sieć wodociągowa ?
40. Co to jest instalacja wodociągowa ?
41. Co wchodzi w skład instalacji wodociągowej ?
42. Co to jest żelbet?
43. Co to są rozpuszczalniki ?
44. Gdzie zastosujesz szkło płaskie zbrojone ?

45. Jak zbudowane są szyby zespolone ?
46. Kto prowadzi dziennik budowy?
47. Kto przed rozpoczęciem budowy wytycza działkę?
48. Do czego potrzebny jest nam projekt budynku?
49. Trzy narzędzia jakie użyjesz do ręcznego wykonania wykopu.
50. Maszyna do wykonania wykopu.
51. Jaką minimalną głębokość powinny mieć wykopy pod fundament?
52. Z czego składa się mieszanka betonowa?
53. Podaj dwa sposoby transportu mieszanki betonowej.
54. W czym mieszamy zaprawę betonową?
55. Czym różni się ściana nośna od ściany działowej?
56. Czego używamy do łączenia pustaków w ścianie?
57.Z czego wypalamy cegłę?
58. Podaj trzy materiały do murowania ścian zewnętrznych.
59. Czym nakładamy zaprawę?
60. Podaj sposób wykańczania ściany wewnątrz budynku.
61. Podaj z czego można zrobić strop.
62. Co to jest zbrojenie.
63. Jak nazywamy górną i dolną część stropu.
64. Co to jest więźba dachowa?
65. Kto kryje dach?
66. Podaj dwa materiały ocieplenia domu.
67. Podaj 2 możliwości wykończenia ściany zewnętrznej.
68. Co to jest siding?
69. Z czego można zrobić ściankę działową. Podaj 2 przykłady.
70. Co można zrobić z płyt gipsowo-kartonowych ? Podaj jeden przykład.
71. Do czego służy ściana działowa.
72. Podaj 2 przykłady instalacji.
73. Podaj 3 urządzenia sanitarne.
74. Do czego służy instalacja wodociągowa?
75. Czym się różnią okna plastikowe od dawnych okien drewnianych.
76. Czy drzwi do łazienki z piecykiem gazowym powinny otwierać się na zewnątrz czy do
wewnątrz.
77. Po co w dachu jest świetlik?
78. Podaj 2 narzędzia do malowania ścian.
79. Podaj 2 rodzaje farb do malowania ścian.
80. Czego możemy używać aby rozcieńczyć farbę.

