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CZ  PISEMNA 

B.06-X-13.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 9 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg o  

przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego. 
2. Do arkusza do czona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: 

– wpisz oznaczenie kwalifikacji, 
– zamaluj kratk  z oznaczeniem wersji arkusza, 
– wpisz swój numer PESEL*, 
– wpisz swoj  dat  urodzenia, 
– przyklej naklejk  ze swoim numerem PESEL. 

3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test sk adaj cy si  z 40 zada . 
4. Za ka de poprawnie rozwi zane zadanie mo esz uzyska  1 punkt. 
5. Aby zda  cz  pisemn  egzaminu musisz uzyska  co najmniej 20 punktów. 
6. Czytaj uwa nie wszystkie zadania. 
7. Rozwi zania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI d ugopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem. 
8. Do ka dego zadania podane s  cztery mo liwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nast puj cy 

uk ad kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 

    A B C D 

9. Tylko jedna odpowied  jest poprawna. 
10. Wybierz w a ciw  odpowied  i zamaluj kratk  z odpowiadaj c  jej liter  – np., gdy wybra e  

odpowied  „A”: 

    A B C D 

11. Staraj si  wyra nie zaznacza  odpowiedzi. Je eli si  pomylisz i b dnie zaznaczysz odpowied , otocz 
j  kó kiem i zaznacz odpowied , któr  uwa asz za poprawn , np. 

12. Po rozwi zaniu testu sprawd , czy zaznaczy e  wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI 
i wprowadzi e  wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. 

Pami taj, e oddajesz przewodnicz cemu zespo u nadzoruj cego tylko KART  ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

    A B C D 
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3 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Trwa a mieszanina nierozpuszczalnych w wodzie drobinek substancji pow okotwórczych z wod  to spoiwo 

A. dyspersyjne. 
B. mineralne. 
C. klejowe. 
D. olejne. 

Zadanie 2. 
Szpachlówki s  materia ami, które s u  do 

A. gruntowania powierzchni. 
B. wyg adzania powierzchni. 
C. neutralizowania pod o a. 
D. wzmacniania pod o a. 

Zadanie 3. 
Pigmenty stosowane do farb na bazie spoiw mineralnych powinny by  odporne przede wszystkim na 

A. promieniowanie ultrafioletowe. 
B. promieniowanie jonizuj ce. 
C. alkalia. 
D. kwasy. 

Zadanie 4. 
Do klejenia tapet nale y zastosowa  klej 

A. metylocelulozowy. 
B. mocznikowy. 
C. kazeinowy. 
D. kostny. 

Zadanie 5. 
Celem oznaczenia graficznego przedstawionego na ilustracji jest informacja, e tapeta jest odporna na 

A. szorowanie. 
B. zmywanie.  
C. wiat o. 
D. kwasy. 

Zadanie 6. 
Powierzchnie z nowych tynków mineralnych zagruntowanych mlekiem wapiennym, przed wykonaniem
na nich pow oki emulsyjnej, wymagaj  

A. impregnowania. 
B. szpachlowania. 
C. fluatowania. 
D. szlifowania. 
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Zadanie 7. 
Stare, uprzednio niekonserwowane pod o a stalowe nale y przed malowaniem przede wszystkim 

A. wyrówna . 
B. wyg adzi . 
C. odrdzewi . 
D. odt u ci . 

Zadanie 8. 
Pod o a drewniane, przed wykonaniem na nich pow oki lakierniczej, wymagaj  starannego 

A. wystrugania. 
B. zabejcowania. 
C. wyszlifowania. 
D. zaimpregnowania. 

Zadanie 9. 
Któr  pow ok  malarsk  nale y bezwzgl dnie usun  z pod o a przed przyklejeniem na nim tapety? 

A. Emulsyjn . 
B. Silikatow . 
C. Wapienn . 
D. Klejow . 

Zadanie 10. 
Nowe, niealkaliczne, g adkie i równe pod o a z betonu prefabrykowanego przed zagruntowaniem ich 
klejem do tapet wymagaj  

A. szpachlowania. 
B. odt uszczenia. 
C. wyrównania. 
D. fluatowania. 

Zadanie 11. 
W opisie technicznym projektu budowlanego projektant zawar  informacj : ciany w pomieszczeniu 
nale y pomalowa  farb  emulsyjn  w dowolnym kolorze jasnym o ciep ej barwie. Na jaki kolor nale y 
pomalowa  ciany w tym pomieszczeniu? 

A. Niebieski pe ny. 
B. Niebieski jasny. 
C. ó ty pe ny. 
D. ó ty jasny. 
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Zadanie 12. 
W celu rozcie czenia farby ftalowej do malowania natryskowego nale y do niej doda  10% rozpuszczalnika 
do wyrobów ftalowych. Ile ml tego rozcie czalnika nale y doda  do 1 litra farby? 

A. 1ml 
B. 10 ml 
C. 100 ml 
D. 1000 ml 

Zadanie 13. 
Umieszczone na opakowaniu rolki tapety oznaczenie informuje o  

A. kierunkach przeci gania szczotki.  
B. kierunkach przyklejania brytów. 
C. przestawnym uk adzie brytów. 
D. dowolnym uk adzie brytów. 

Zadanie 14. 
Bryt tapety bezpo rednio po posmarowaniu klejem nale y 

A. od o y  do czasu wyschni cia. 
B. zwin  do czasu wyschni cia. 
C. z o y  do czasu nasi kni cia. 
D. przyklei  do pod o a. 

Zadanie 15. 
Korzystaj c z informacji zamieszczonych na 
rysunku przedstawiaj cym cian  oblicz 
powierzchni  przeznaczon  do pomalowania 
farb . Stolarka okienna i drzwiowa równie
b dzie malowana. 

A. 13,25 m2 
B. 14,25 m2 
C. 15,25 m2 
D. 16,25 m2 

Zadanie 16. 
Do wyszpachlowania 1 m2 ciany potrzeba 3 kg g adzi gipsowej. Jeden kg g adzi kosztuje  
2 z . Koszt materia u potrzebnego do wyszpachlowania 50 m2 ciany wynosi 

A.   50 z  
B. 100 z  
C. 150 z  
D. 300 z  
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Zadanie 17. 
Korzystaj c z informacji zamieszczonych na rysunku 
przedstawiaj cym cian  oblicz powierzchni  przeznaczon  
do tapetowania, wiedz c, e stolarka okienna i drzwiowa nie 
b dzie tapetowana. 

A.   7 m2 
B.   8 m2 
C.   9 m2 
D. 10 m2

Zadanie 18. 
Na wytapetowanie 1 m2 ciany zgodnie z KNR 2-02 potrzeba 0,30 roboczo-godzin. Koszt wytapetowania 
ciany o powierzchni 20 m2 przy stawce 10 z  za roboczo-godzin  wynosi 

A. 10 z  
B. 20 z  
C. 30 z  
D. 60 z  

Zadanie 19. 
Do pomalowania pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej nale y u y  farby 

A. poliwinylowej. 
B. wapiennej. 
C. miniowej. 
D. ftalowej. 

Zadanie 20. 
W celu wykonania warstwy podk adowej rdzochronnej na elementach konstrukcji stalowej nale y u y  farby 

A. krzemianowej. 
B. miniowej. 
C. klejowej. 
D. ftalowej. 

Zadanie 21. 
Do pomalowania wie ych tynków cementowo-wapiennych bez konieczno ci specjalnego 
przygotowywania powierzchni nale y u y  farby 

A. emulsyjnej. 
B. wapiennej. 
C. klejowej. 
D. olejnej. 
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Zadanie 22. 
W celu zabezpieczenia tapety przed p kaniem, styki prefabrykowanych elementów betonowych przed 
przyklejeniem do nich tapety, nale y 

A. wyszpachlowa  gipsem. 
B. zatynkowa  zapraw . 
C. wype ni  kitem. 
D. zazbroi  siatk . 

Zadanie 23. 
Pod o e z tynku cementowo-wapiennego przed tapetowaniem nale y zagruntowa  roztworem 

A. kleju do tapet. 
B. farby emulsyjnej. 
C. emulsji gruntuj cej. 
D. ywicy syntetycznej. 

Zadanie 24. 
Aby sporz dzi  podstawowy roztwór kleju do tapet nale y rozrobi  suchy klej z wod  w proporcji 
wagowej 1:10. W ilu litrach wody nale y rozrobi  200 g suchego kleju? 

A. W 1 litrze.  
B. W 2 litrach. 
C. W 10 litrach. 
D. W 20 litrach. 

Zadanie 25. 
Drewnian  stolark  okienn , w celu zabezpieczenia jej przed wp ywami rodowiska, nale y pomalowa  
technik  

A. olejn . 
B. klejow . 
C. wapienn . 
D. emulsyjn . 

Zadanie 26. 
Najbardziej efektywn  metod  malowania stropów kasetonowych farbami wodnymi jest malowanie 

A. natryskowe. 
B. zanurzeniowe. 
C. przez nakrapianie. 
D. p dzlem lub wa kiem. 
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Zadanie 27. 
Do zagruntowania oko o 30 m2 ciany pokrytej tynkiem cementowo-wapiennym najlepiej u y  

A. wa ka polipropylenowego. 
B. p dzla pier cieniowego. 
C. wa ka futrzanego. 
D. p dzla awkowca. 

Zadanie 28. 
Którego z p dzli pokazanych na fotografii nale y u y  do pomalowania stalowych krat farb  ftalow ? 

    A.       B.      C.     D. 

Zadanie 29. 
Na zdj ciu przedstawiono  

A. przyrz d do nanoszenia kleju. 
B. pojemnik do namaczania tapet. 
C. urz dzenie do przycinania brytów. 
D. pojemnik do mieszania kleju do tapet. 

Zadanie 30. 
Aby usun  powietrze spod tapety podczas jej przyklejania nale y u y  

A. packi plastikowej. 
B. mi kkiej szmatki. 
C. szczotki do tapet. 
D. packi g bkowej. 

Zadanie 31. 
Do przycinania tapety wzd u  linii krzywej najlepiej u y  

A. no a. 
B. no yczek. 
C. linia u metalowego. 
D. linia u drewnianego. 
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Zadanie 32. 
Zdj cie przedstawia przyrz d stosowany w robotach malarskich, s u cy do 

A. z uszczania starych pow ok. 
B. malowania natryskowego. 
C. opalania zu ytych pow ok. 
D. odkurzania pod o a. 

Zadanie 33. 
Wycieranie si  pow oki emulsyjnej mo e by  spowodowane  

A. za du  ilo ci  spoiwa w farbie. 
B. za ma  ilo ci  spoiwa w farbie. 
C. zbyt du  ilo ci  warstw farby. 
D. zbyt ma  ilo ci  warstw farby. 

Zadanie 34. 
Podczas przyklejania tapety do pod o a powstaj  pod ni  p cherze powietrza, których nie mo na 
usun . Powodem ich powstawania jest 

A. za gesty klej. 
B. za rzadki klej. 
C. za s abo nasi kni ta tapeta. 
D. za mocno nasi kni ta tapeta. 

Zadanie 35. 
W jaki sposób nale y naprawi  niewielkie rozdarcie na jednym z wielu brytów tapety przyklejonej do 
ciany w pokoju? 

A. Wymieni  w pokoju tapet  na now . 
B. Wymieni  uszkodzony bryt na nowy. 
C. Przyklei  atk  tapety w miejscu uszkodzenia. 
D. Wyci  uszkodzony fragment tapety i wklei  atk . 

Zadanie 36. 
Do dociskania styków tapety stosuje si  

A. szpachl  stalow . 
B. wa ek dociskowy. 
C. szczotk  drucian . 
D. p dzel pier cieniowy. 
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Zadanie 37. 
Które z wymienionych kryteriów odbioru robót dotyczy pow oki malarskiej? 

A. Brak prze witów pod o a. 
B. Brak nierówno ci pod o a. 
C. Równa powierzchnia. 
D. G adka powierzchnia. 

Zadanie 38. 
W opisie technicznym podano, e pomieszczenie nale y wytapetowa  tapet  fakturowan , powlekan  
tworzywem sztucznym. Zgodnie z tym opisem w pomieszczeniu nale y zastosowa  

A. tapet  winylow  g adk . 
B. tapet  papierow  g adk . 
C. tapet  winylow  t oczon . 
D. tapet  papierow  t oczon . 

Zadanie 39. 
Korzystaj c z informacji zamieszczonych w tabeli oblicz liczb  godzin, któr  potrzebuje brygada malarzy 
i robotników na wykonanie dwóch warstw pow oki malarskiej na powierzchni o wymiarach 5,0 x 12,0 m? 

A.   7,2 
B. 10,0 
C. 14,4 
D. 20,0 

Zadanie 40. 
Do wytapetowania ciany o wymiarach 4,0 x 2,5 m robotnik pobra  5 rolek tapety. Szeroko  tapety 
wynosi 50,0 cm, a jej d ugo  w rolce 10,5 m. Ile rolek tapety powinno pozosta  niewykorzystanych? 

A. 4 
B. 3 
C. 2 
D. 1 
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