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EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 
Rok 2014 

CZ  PISEMNA 

B.06-X-14.01 
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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 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione 
do momentu rozpocz cia egzaminu 

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 1. 
Polioctan winylu jest sk adnikiem spoiwa w farbie 

A. wapiennej. 
B. emulsyjnej.  
C. krzemianowej. 
D. chlorokauczukowej. 

Zadanie 2. 
Woda w farbie emulsyjnej pe ni rol  

A. wype niaj c . 
B. utwardzaj c . 
C. rozcie czaj c . 
D. pow okotwórcz . 

Zadanie 3. 
Pigmentem naturalnym jest 

A. ultramaryna.  
B. py  cynkowy.  
C. biel cynkowa. 
D. kreda p awiona. 

Zadanie 4. 
Fluatowanie stosuje si  w celu 

A. neutralizacji wie ego tynku. 
B. wype nienia wg bie  pod o a. 
C. zabezpieczenia elewacji budynku. 
D. zag szczenia wyrobów malarskich. 

Zadanie 5. 
Do materia ów wodorozcie czalnych zaliczamy 

A. farby olejne. 
B. lakiery olejne. 
C. emalie ftalowe. 
D. farby emulsyjne. 

Strona 2 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 6. 
Poprzez odparowanie rozpuszczalników i rozcie czalników organicznych wysycha farba 

A. olejna. 
B. emulsyjna. 
C. kazeinowa. 
D. krzemianowa. 

Zadanie 7. 
Na zawilgocone pod o e mo na stosowa  farb  

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

Zadanie 8. 
Tapetami, które zaleca si  stosowa  m.in. jako podk ad pod pow ok  malarsk , s  tapety 

A. tekstylne. 
B. winylowe. 
C. zmywalne. 
D. strukturalne. 

Zadanie 9. 
Ile tapety nale y zakupi , aby wytapetowa cian  o powierzchni 100 m2, je eli naddatek wynosi 5%? 

A.   95 m2 
B. 105 m2 
C. 115 m2 
D. 125 m2 

Zadanie 10. 
Ile nale y zakupi  opakowa  kleju do przyklejenia 27 rolek tapety, je eli normowe zu ycie jednego 
opakowania wystarczy na 4 rolki? 

A. 4 
B. 5 
C. 6 
D. 7 
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Zadanie 11. 
Ile nale y zakupi  rodka gruntuj cego do pomalowania ciany o powierzchni 12 m2, je eli jego 
normowe zu ycie wynosi 50 ml na 1m2? 

A. 300 ml 
B. 400 ml 
C. 500 ml 
D. 600 ml 

Zadanie 12. 
Antyseptyczne (odka aj ce) w a ciwo ci ma farba 

A. wapienna.  
B. emulsyjna. 
C. cementowa. 
D. krzemianowa. 

Zadanie 13. 
Pigmenty odporne na r ce dzia anie alkaliów mo na u ywa do farb 

A. wapiennych.  
B. emulsyjnych. 
C. kazeinowych. 
D. krzemianowych. 

Zadanie 14. 
Du  odporno ci  na dzia anie czynników atmosferycznych charakteryzuje si  farba 

A. klejowa.  
B. wapienna.  
C. emulsyjna. 
D. krzemianowa. 

Zadanie 15. 
Do malowania elementów stalowych mo na stosowa  

A. bejce.  
B. emalie. 
C. farby wapienne. 
D. farby emulsyjne. 
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Zadanie 16. 
Powierzchnie z nowych tynków mineralnych zagruntowanych mlekiem wapiennym, przed wykonaniem 
na nich pow oki emulsyjnej, wymagaj  

A. impregnowania. 
B. szpachlowania. 
C. fluatowania. 
D. szlifowania. 

Zadanie 17. 
Do azienki nale y zastosowa  tapet  

A. tekstyln . 
B. winylow  
C. welurow . 
D. papierow . 

Zadanie 18. 
Tepowanie polega na 

A. malowaniu pasków. 
B. nakrapianiu p dzlem.  
C. zdobieniu wzornikiem. 
D. uderzaniu pow oki szczotk . 

Zadanie 19. 
Na rysunku przedstawione s  

A. packi. 
B. kielnie. 
C. szpachelki. 
D. zacieraczki. 

 

Zadanie 20. 
Przedstawione na rysunku urz dzenie jest 

 
A. mieszad em mechanicznym. 
B. pistoletem natryskowym. 
C. wiertark . 
D. opalark  
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Zadanie 21. 
Nowe, niealkaliczne, g adkie i równe pod o a z betonu prefabrykowanego, przed zagruntowaniem ich 
klejem do tapet, nale y 

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

Zadanie 22. 
Do uzupe nienia drobnych ubytków w pod o u stosuje si  

A. zapraw  klej c . 
B. g ad  szpachlow .  
C. rodek gruntuj cy. 
D. mieszank  betonow . 

Zadanie 23. 
Do usuwania starych pow ok olejnych i ftalowych stosuje si  

A. fluaty.  
B. gruntowniki dyspersyjne. 
C. impregnaty hydrofobizuj ce. 
D. pasty zawieraj ce rodki alkaliczne. 

Zadanie 24. 
Impregnacja pod o a drewnianego ma na celu  

A. zmian  barwy pow oki.  
B. odt uszczenie powierzchni. 
C. zneutralizowanie powierzchni. 
D. zabezpieczanie przed zawilgoceniem. 

Zadanie 25. 
Barwa bia a wywo uje zwykle w psychice cz owieka poczucie 

A. ciep a. 
B. ch odu. 
C. rozweselenia. 
D. przygn bienia.  
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Zadanie 26. 
Do malowania pomieszcze  ma o o wietlonych zaleca si  stosowa  farby o barwach 

A. jasnych. 
B. pe nych. 
C. ciemnych. 
D. pó pe nych. 

Zadanie 27. 
Na suficie ostatnie poci gni cia p dzlem powinny by  

A. na krzy . 
B. po skosie. 
C. równoleg e do powierzchni okna. 
D. prostopad e do powierzchni okna. 

Zadanie 28. 
Do usuwania starych pow ok emulsyjnych stosuje si  

A. wod .  
B. fluaty.  
C. pasty alkaliczne.  
D. benzyn  lakow .  

Zadanie 29. 
Nale no  za gruntowanie pod o a o powierzchni 50 m2 przy stawce 250 z  za 100 m2 wynosi  

A. 100 z   
B. 125 z  
C. 150 z   
D. 175 z  

Zadanie 30. 
Do jednokrotnego wymalowania 300 m2 powierzchni zakupiono 10 pojemników farby w opakowaniach 
po 2,5 l. Ile pozostanie pojemników, je eli zu ycie farby wynosi 15 m2/l?  

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
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Zadanie 31. 
Do wytapetowania powierzchni 15 m2 zakupiono 3 rolki tapety. Ile pozostanie m2 tapety, je eli zu ycie 
wynosi 5,3 m2 z rolki? 

A. 0,9 m2 
B. 1,3 m2

C. 1,9 m2 
D. 4,3 m2 

Zadanie 32. 
Przez powlekanie papieru podk adowego cienk  foli  otrzymuje si  tapet  

A. tekstyln .  
B. winylow . 
C. fizelinow . 
D. natryskow . 

Zadanie 33. 
Oznaczenie przedstawione na rysunku informuje, e tapeta jest odporna na 

A. mycie. 
B. szorowanie. 
C. dzia anie wiat a. 
D. mycie i szorowanie. 

Zadanie 34. 
Oznaczenie przedstawione na rysunku informuje, e jest to tapeta  

A. zmywalna.  
B. z warstw  kleju. 
C. do usuwania na mokro.  
D. odporna na zabrudzenia. 

Zadanie 35. 
Graficzne oznaczenie tapety o dobrej odporno ci na wiat o przedstawia rysunek  

 

  

 

A. B. C. D. 

Strona 8 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl



Zadanie 36. 
Graficzne oznaczenie tapety o dowolnym pasowaniu wzoru przedstawia rysunek  

Zadanie 37. 
Z p ynnych preparatów ywic syntetycznych wykonane s  tapety 

A. natryskowe.  
B. fizelinowe.   
C. rauhfazer.  
D. tekstylne. 

Zadanie 38. 
Nierówno ci wyst puj ce w pod o u najlepiej kryj  tapety 

A. tekstylne. 
B. rauhfazer. 
C. winylowe.  
D. papierowe. 

Zadanie 39. 
Na rysunku przedstawiono sposób naklejania tapety 

 
A. grubej.  
B. cienkiej.  
C. do malowania.  
D. z w ókna szklanego. 

Zadanie 40. 
Rysunek przedstawia czynno  

 
A. docinania tapety.  
B. usuwania tapety.  
C. kontroli raportu tapety. 
D. nanoszenia kleju na tapet . 

    
A. B. C. D. 

Strona 9 z 9

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl




