
Murarz – tynkarz 
711204 

 
 
1. Cele kształcenia w zawodzie. 
 
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz powinien być przygotowany do 
wykonywania następujących zadań zawodowych:  
1) wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  
2) wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych;  
3) wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych; 
4) wykonywania remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;  
5) wykonywania napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych. 
 
Wraz z dynamicznym rozwojem sektora budownictwa, istnieje duże zapotrzebowanie na 
murarzy-tynkarzy. Absolwenci szkoły mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. 
Absolwent szkoły posiadający potwierdzone kwalifikacje w tym zawodzie jest poszukiwanym 
pracownikiem na rynku pracy w Polsce, a dodatkowo, legitymujący się umiejętnościami 
posługiwania się językiem obcym zawodowym, także w innych krajach. Absolwent 
branżowej szkoły I stopnia kształcącej w zawodzie murarz-tynkarz może być zatrudniony 
na stanowiskach prac murarskich, tynkarskich i pomocniczych w zakładach budowlanych 
oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych. 
 
2. Efekty kształcenia. 
 
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie 
zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: 
1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów: 

 bezpieczeństwo i higiena pracy; 
 podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej; 
 język obcy ukierunkowany zawodowo; 
 kompetencje personalne i społeczne; 

 
2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące 
podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.c); 
 
PKZ(BD.c) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, 
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, 
dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji 
budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg 
kolejowych i obiektów inżynieryjnych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni 
kolejowej, technik budowy dróg, technik robót wykończeniowych w budownictwie  
Uczeń:  
1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych;  
2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania;  
3) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych;  
4) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie;  
5) przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych;  
6) wykonuje szkice robocze;  
7) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie;  



8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych;  
9) przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi;  
10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy;  
11) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie;  
12) przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych;  
13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania;  
14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. 
 
 
 
3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie murarz-tynkarz: 
BD.14. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich. 
 
1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych  
Uczeń:  
1) rozróżnia rodzaje zapraw murarskich i tynkarskich, określa ich właściwości i zastosowanie; 
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi wykonywania 
zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  
3) dobiera składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  
4) sporządza przedmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i 
mieszanek betonowych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;  
5) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek 
betonowych;  
6) przygotowuje składniki zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  
7) wykonuje zaprawy murarskie, tynkarskie i mieszanki betonowe zgodnie z recepturą;  
8) ocenia jakość wykonania zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;  
9) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem zapraw murarskich, tynkarskich i 
mieszanek betonowych i sporządza rozliczenie tych robót.  
 
2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych  
Uczeń:  
1) rozróżnia rodzaje murowanych konstrukcji budowlanych;  
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania murowanych 
konstrukcji budowlanych;  
3) rozpoznaje sposoby wiązania cegieł w murach;  
4) rozróżnia rodzaje izolacji budowlanych oraz określa sposoby ich wykonania;  
5) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania murowanych konstrukcji 
budowlanych;  
6) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania murowanych konstrukcji budowlanych; 
7) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji 
budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;  
8) wyznacza położenie murowanych konstrukcji budowlanych;  
9) wykonuje murowane ściany, stropy, nadproża, sklepienia, słupy, filary oraz kominy;  
10) wykonuje spoinowanie i licowanie ścian;  
11) wykonuje roboty ziemne i izolacyjne oraz pomocnicze roboty betoniarskie i zbrojarskie 
związane z wykonywaniem murowanych konstrukcji budowlanych;  
12) ocenia jakość wykonania robót murarskich;  



13) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem murowanych konstrukcji 
budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót. 
 
3. Wykonywanie tynków  
Uczeń:  
1) rozróżnia rodzaje tynków;  
2) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania tynków; 
3) dobiera oraz przygotowuje materiały do wykonywania tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych;  
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  
5) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i 
zewnętrznych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;  
6) przygotowuje podłoże do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  
7) wykonuje tynki wewnętrzne i zewnętrzne;  
8) wykonuje czynności związane z wykańczaniem powierzchni tynkowanych oraz 
osadzaniem kratek wentylacyjnych i innych elementów;  
9) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz dobiera sposoby 
ich naprawy;  
10) wykonuje naprawę tynków wewnętrznych i zewnętrznych;  
11) ocenia jakość wykonania robót tynkarskich;  
12) wykonuje obmiar robót związanych z wykonaniem tynków wewnętrznych i zewnętrznych 
i sporządza rozliczenie tych robót.  
 
4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych  
Uczeń: 
1) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami wykonania robót remontowych i 
rozbiórkowych murowanych konstrukcji budowlanych;  
2) dobiera oraz przygotowuje materiały budowlane do wykonywania remontu murowanych 
konstrukcji budowlanych;  
3) sporządza przedmiar robót związanych z wykonaniem remontu i rozbiórki murowanych 
konstrukcji budowlanych oraz kalkuluje koszty ich wykonania;  
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania robót związanych z remontem oraz rozbiórką 
murowanych konstrukcji budowlanych;  
5) wykonuje roboty murarskie związane z remontami murowanych konstrukcji budowlanych; 
6) wykonuje roboty rozbiórkowe murowanych konstrukcji budowlanych;  
7) ocenia jakość wykonania robót remontowych i rozbiórkowych murowanych konstrukcji 
budowlanych;  
8) wykonuje obmiar robót związanych z wykonywaniem remontu i rozbiórki murowanych 
konstrukcji budowlanych i sporządza rozliczenie tych robót. 
 
 


