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1. Sprawdź, czy arkusz, który otrzymałeś zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu jury.
2. Wraz z arkuszem otrzymałeś dwie KARTY ODPOWIEDZI,
na których wpisz otrzymany na karcie identyfikacyjnej KOD.
3. Wypełnij dokładnie KARTĘ IDENTYFIKACYJNĄ.
4. Arkusz składa się z dwóch części: część pierwsza zawiera
40 pytań z wiedzy zawodowej. Za każdą prawidłową odpowiedź
otrzymasz 1 punkt.
5. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
6. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem
lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
7. Dla każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi:
A, B, C, D.
8. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
9. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj odpowiednią kratkę
10. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz
i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną.
11. Po rozwiązaniu testu sprawdź czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane.
Pamiętaj, że oddajesz tylko KARTY ODPOWIEDZI przewodniczącemu jury.

B.06. ROBOTY MALARSKO TAPECIARSKIE

Instrukcja dla uczestnika finału

Powodzenia !
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Zadanie 1.
Który materiał malarski jest mieszaniną spoiwa olejnego, rozcieńczalnika i
barwnika ?
A. Farba olejna.
B. Farba ftalowa.
C. Lakier bezbarwny.
D. Lakier koloryzujący.
Zadanie 2.
Do jakich podłoży zalicza się tynki cementowo-wapienne ?
A. Ceramicznych.
B. Betonowych.
C. Kamiennych.
D. Mineralnych.
Zadanie 3.
W farbach klejowych stosuje się spoiwo
A. epoksydowe.
B. poliuretanowe.
C. organiczne rozpuszczalnikowe.
D. organiczne wodorozcieńczalne.
Zadanie 4.
Neutralizacja podłoża polega na zmniejszeniu jego alkaliczności przy użyciu
A. fluatów.
B. gruntowników
C. rozpuszczalników organicznych.
D. rozcieńczalników nieorganicznych.
Zadanie 5.
Farba krzemianowa składa się z rozcieńczalnika wodnego oraz ze spoiwa,
którym jest
A.
B.
C.
D.

ciasto wapienne.
pokost lniany.
szkło wodne.
klej roślinny.
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Zadanie 6.
Przygotowanie do malowania podłoża ze starego tynku nie obejmuje
A. wyrównania rys i spękań.
B. szczotkowania i młotkowania.
C. usunięcia starej powłoki tynkowej.
D. zmycia wodnym roztworem mydła.
Zadanie 7.
W opisie technicznym znajduje się zapis: Pomieszczenie gospodarcze, w którym
przebywają zwierzęta należy pomalować farbą o właściwościach
bakteriobójczych. Oznacza to, że należy wybrać technikę
A. emulsyjną.
B. lakierniczą.
C. wapienną.
D. olejną.
Zadanie 8.
Pracownik wykonujący czynność neutralizacji podłoża za pomocą fluatów
powinien posiadać
A. maskę, nakolanniki, okulary ochronne.
B. rękawice gumowe, okulary ochronne, maskę.
C. okulary ochronne, nauszniki, rękawice gumowe.
D. hełm, buty na twardej podeszwie, rękawice robocze.
Zadanie 9.
W jaki sposób należy przygotować pomalowane farbą klejową podłoże z tynku
cementowo-wapiennego przed wykonaniem powłoki emulsyjnej ?
A. wyszpachlować.
B. zagruntować.
C. wyszlifować.
D. zmyć.
Zadanie 10.
Belka stalowa pomalowana farbą olejną ma widoczne ślady rdzy. Przed
nałożeniem farby antykorozyjnej należy powierzchnię belki oczyścić przez
A. opalenie.
B. fluatowanie.
C. wyługowanie.
D. wyszlifowanie.
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Zadanie 11.
Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
A. piec grzewczy.
B. miskę ustępową.
C. zlew prostokątny.
D. wannę kwadratową.
Zadanie 12.
Łączna powierzchnia na rzucie sufitów kuchni i pokoju wynosi
A. 6,0 m²
B. 18,0 m²
C. 24,0 m²
D. 42,0 m²
Zadanie 13.
Podłoże betonowe należy przed malowaniem
A. zaimpregnować.
B. odpylić i odtłuścić.
C. pokryć powłoką chromianową.
D. wyszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym.
Zadanie 14.
Benzyna lakowa jest rozcieńczalnikiem
A. farb winylowych.
B. farb i lakierów olejnych.
C. lakierów poliuretanowych.
D. wyrobów chlorokauczukowych.
Zadanie 15.
Zaprawy gipsowe stosuje się do
A. tynkowania ścian wewnętrznych.
B. tynkowania ścian zewnętrznych.
C. murowania ścian fundamentowych.
D. murowania słupów nośnych.
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Zadanie 16.
Cegłę klinkierową można stosować do wykonywania cokołów, ponieważ
charakteryzuje się
A. dużą nasiąkliwością i małą mrozoodpornością.
B. dużą gęstością pozorną i małą szczelnością.
C. małą nasiąkliwością i dużą mrozoodpornością.
D. małą gęstością pozorną i dużą porowatością.
Zadanie 17.
Na podstawie instrukcji producenta określ, kiedy można wykonać drugą warstwę
powłoki malarskiej, gdy pierwszą położono 1 lipca o godzinie 7:00.
A.
B.
C.
D.

1 lipca o godzinie 11:00
1 lipca o godzinie 12:00
2 lipca o godzinie 6:00
2 lipca o godzinie 9:00

Zadanie 18.
Tabela do pytania nr 18

Na podstawie danych w Tablicy 1506 określ jednostkowy nakład pracy
robotników grupy I zatrudnionych przy dwukrotnym malowaniu tynków
gładkich o powierzchni 100 m².
A. 24 r-g
B. 20 r-g
C. 10 r-g
D. 4 r-g
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Zadanie 19.
W jaki sposób należy nanosić błyszczącą farbę na powierzchnię ściany przy
użyciu wałka malarskiego ?
A. Poziomymi pasami.
B. Pionowymi pasami.
C. Prawoskośnie.
D. Krzyżowo.
Zadanie 20.
Wycieranie się powłoki emulsyjnej może być spowodowane
A. za duża ilością spoiwa w farbie.
B. za małą ilością spoiwa w farbie.
C. zbyt dużą ilością warstw farby.
D. zbyt małą ilością warstw farby.

Zadanie 21.
Korzystając z danych zawartych w karcie technicznej oblicz zapotrzebowanie na
emalię wodną do jednokrotnego pomalowania drzwi o łącznej powierzchni 64
m² , przyjmując 10% naddatek z uwagi na ewentualne nierówności podłoża.
A. 4 litry.
B. 4,4 litra.
C. 8 litrów.
D. 8,8 litra.
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Zadanie 22.
Korzystając z informacji zawartych w karcie technicznej oblicz, ile opakowań
emalii wodnej należy zakupić, jeżeli wielkość zapotrzebowania wynosi 8,8 litra.
A. 8
B. 9
C. 16
D. 18
Zadanie 23.
Do malowania świeżych tynków wapiennych i cementowo-wapiennych w
budynkach o przeciętnym standardzie wykończenia można zastosować technikę
A. kazeinową.
B. klejową.
C. wapienną.
D. olejną.
Zadanie 24.
Ile porcji roztworu kleju należy obmierzyć na 2 porcje zaczynu pigmentów,
jeżeli stosunek roztworu kleju do zaczynu pigmentów wynosi 1:4 ?
A. 1/2 porcji.
B. 1/3 porcji.
C. 3/4 porcji.
D. 1 porcję.
Zadanie 25.
Zużycie farby olejnej do dwukrotnego pomalowania wynosi 0,3 l/m². Ile
potrzeba farby na dwukrotne pomalowanie lamperii o wysokości 2,00 m w
pomieszczeniu magazynowym o wymiarach 5,0 х 5,0 m ?
A. 3 litry.
B. 5 litrów.
C. 12 litrów.
D. 25 litrów.
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Zadanie 26.
Powierzchnia sufitu wykonanego z płyt gipsowych wynosi 33 m², a
powierzchnia ścian wykończonych tynkiem cementowo-wapiennym zatartym na
gładko 100 m². Na podstawie Tablicy 1505 oblicz jednostkowy nakład robocizny
na dwukrotne malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną.
A. 14,56 r-g
B. 25,56 r-g
C. 33,33 r-g
D. 47,86 r-g
Zadanie 27.
Cena jednostkowa farby emulsyjnej wynosi 10 zł/litr. Na podstawie Tablicy 1505
oblicz wartość farby potrzebnej do wykonania trzykrotnego malowania ściany
wykonanej z suchego tynku o powierzchni 100m².
A. 121 zł.
B. 259 zł.
C. 380 zł.
D. 777 zł.
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Zadanie 28.
Podłoża drewniane, przed wykonaniem na nich renowacyjnej powłoki
lakierniczej, wymagają starannego
A. wystrugania.
B. zabejcowania.
C. wyszlifowania.
D. zaimpregnowania.

Zadanie 29.
Zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
A. klej do tapet przygotowany poprzedniego dnia nadaje się do użytku.
B. do przyklejania tapet wolno stosować wyłącznie kleje roślinne.
C. można stosować dowolne tapety dostępne na rynku.
D. dopuszcza się mieszanie różnych gatunków klejów.
Zadanie 30.
Wskaż zalecenie, które jest zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych.
A. Zaleca się gruntowanie tynków zwykłych.
B. Nie zaleca się gruntowania podłoży chłonnych.
C. Dopuszcza się wyłącznie ręczne mieszanie farb.
D. Dopuszcza się malowanie aparatami natryskowymi.
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Zadanie 31.
Zakupiono 2 opakowania płynu do usuwania tapet. Na etykiecie podano
informację, że zużycie jednego opakowania płynu usuwa średnio do 200 m²
tapety. Ile pojemników płynu należy dokupić, aby usunąć w 20 pomieszczeniach
stare tapety, jeżeli powierzchnia ścian w każdym pomieszczeniu wynosi 50 m² ?
A.
B.
C.
D.

2 pojemniki.
3 pojemniki.
5 pojemników.
9 pojemników.

Zadanie 32.
W małych pomieszczeniach najlepiej zastosować tapety
A. z dużymi wzorami i zdecydowanymi kolorami.
B. z dużymi wzorami i pastelowymi kolorami.
C. jasne o drobnych wzorach i fakturze.
D. ciemne o drobnych wzorach i fakturze.
Zadanie 33.
Jeżeli podczas tapetowania, ściana jest porowata i za szybko wchłania klej, to
należy
A. przeszlifować papierem gruboziarnistym.
B. przemyć ją roztworem szarego mydła.
C. zagruntować ją roztworem kleju.
D. zaszpachlować nierówności.
Zadanie 34.
Aby uzyskać farbę w kolorze zielonym, należy zmieszać ze sobą farby o
barwach
A. żółtej i czerwonej.
B. żółtej i niebieskiej.
C. czerwonej i niebieskiej.
D. niebieskiej i fioletowej.
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Zadanie 35.
Wskaż tapetę, którą ze względu na odporność na wilgoć można zastosować w
kuchni.
A. Winylową.
B. Strukturalną.
C. Papierowa zmywalna.
D. Papierowa wodoodporna.
Zadanie 36.
Którą tapetę uzyskuje się przez nanoszenie kilku warstw różnobarwnych
drobinek substancji powłoko twórczych ?
A. Bordę.
B. Fototapetę.
C. Tapetę natryskową.
D. Tapetę strukturalną.
Zadanie 37.
Prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie
rzadziej niż co maksimum
A.
B.
C.
D.

3 arkusze.
4 arkusze.
6 arkuszy.
8 arkuszy.
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Zadanie 38.
Na podstawie przedstawionego rzutu poziomego oblicz powierzchnię ścian
przeznaczonych do tapetowania, jeżeli wysokość pomieszczenia wynosi 2,5 m.
A.
B.
C.
D.

26 m²
28 m²
65 m²
70 m²

Zadanie 39.
Ile rolek tapety o szerokości 50 cm i długości 10 m każda potrzeba do
wytapetowania pomieszczenia o wysokości 2,5 m i rzucie poziomym
przedstawionym na rysunku ?
A. 5 rolek.
B. 6 rolek.
C. 13 rolek.
D. 14 rolek.
Zadanie 40.
Łącznie pierwszego brytu tapety z ostatnim, przyciętym na szerokości, należy
planować
A. na środku ściany bocznej bez otworu.
B. przy oknie, naprzeciw drzwi wejściowych.
C. w dowolnym miejscu np. w narożniku, naprzeciw drzwi wejściowych.
D. w miejscu najmniej widocznym np. przy drzwiach wejściowych, w
narożniku.
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