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CZ  PISEMNA 

B.25-X-14.05 
Czas trwania egzaminu: 60 minut 

Instrukcja dla zdaj cego 
1. Sprawd , czy arkusz egzaminacyjny zawiera 10 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 
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Zadanie 1. 
Aby oceni  stan zachowania sztukatorskich elementów detali architektonicznych, rysunki 
inwentaryzacyjne nale y sporz dza  w skali 

A. 1:20 
B. 1:30 
C. 1:40 
D. 1:50 

Zadanie 2. 
Któr  czynno  nale y wykona  w pierwszej kolejno ci podczas renowacji dekoracji sztukatorskiej,  
znajduj cej si  na odparzonym tynku? 

A. Zinwentaryzowa  dekoracj . 
B. Wyretuszowa  dekoracj . 
C. Zdemontowa  dekoracj . 
D. Odsoli  dekoracj . 

Zadanie 3. 
Narz dzie sztukatorskie stosowane do opracowywania plastycznego powierzchni wypraw, którego 
ostrze z bkowane s u y do fakturowania powierzchni, a g adkie do jej wyg adzania, nazywa si  

A. pack . 
B. cyklin . 
C. szpachelk . 
D. skrobakiem. 

Zadanie 4.  
Przedstawione na rysunku narz dzie stosuje si  do 

A. pomiaru k tów wewn trznych. 
B. pomiaru k tów zewn trznych. 
C. przenoszenia wymiarów zewn trznych. 
D. przenoszenia wymiarów wewn trznych. 

Zadanie 5. 
Które z narz dzi u atwia przycinanie listew sztukatorskich czonych w naro nikach? 

A. Cyrkiel k towy. 
B. Skrzynka uciosowa. 
C. Sztaluga modelarska. 
D. K tomierz uniwersalny. 
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Zadanie 6. 
Do wykonywania odcisków ze sztukaterii o bogatym, precyzyjnym rysunku powierzchni, nale y 
stosowa  

A. kauczuk. 
B. elatyn . 
C. plastelin . 
D. klej kostny. 

Zadanie 7. 
W dokumentacji projektowej widok zinwentaryzowanych elementów sztukaterii gipsowej przedstawia 
si  w rzucie 

A. cechowanym. 
B. prostok tnym. 
C. izometrycznym. 
D. aksonometrycznym. 

Zadanie 8. 
Rysunek roboczy do wykonania niesymetrycznej sztukaterii sufitowej nale y sporz dzi   
z zastosowaniem siatki w skali 

A. 1:1 
B. 1:5 
C. 1:20 
D. 1:50 

Zadanie 9. 
W które narz dzie jest wyposa ony wzornik (szablon) do wykonywania profili ci gnionych? 

A. Szczypce. 
B. Kurant. 
C. Rylec. 
D. Nó . 

Zadanie 10. 
Materia  do wykonywania modeli o rozwini tych kszta tach metod  rze bienia powinien 
charakteryzowa  si  

A. du  sztywno ci  i du  twardo ci . 
B. ma  sztywno ci  i du  twardo ci . 
C. du  plastyczno ci  i du  mi kko ci . 
D. ma  plastyczno ci  i du  mi kko ci . 
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Zadanie 11. 
Z jakiej formy mo na otrzyma  model w postaci cienko ciennego odlewu twarzy cz owieka? 

A. Blokowej. 
B. Straconej. 
C. Klinowej. 
D. Hu tanej. 

Zadanie 12.  
Tendencj  do odkszta ce  w postaci skurczu lub p yni cia, w trakcie przechowywania, przejawiaj  
formy 

A. ceramiczne. 
B. silikonowe. 
C. siarkowe. 
D. gipsowe. 

Zadanie 13.  
Która z form posiada dwie warstwy gipsowe – ostrzegawcz  i negatywowo-konstrukcyjn ? 

A. P aszczowa. 
B. Blokowa. 
C. Stracona. 
D. Klinowa. 

Zadanie 14. 
Aby zdj  odcisk z detalu architektonicznego o p askich kszta tach oraz prostej i nieskomplikowanej 
formie przestrzennej, nale y u y  

A. kleju. 
B. gliny. 
C. gipsu. 
D. elatyny. 

Zadanie 15. 
Jaki powinien by  stosunek wody do gipsu w zaczynie gipsowym do wykonania typowego odlewu  
w formie blokowej, jednocz ciowej otwartej? 

A. 1:4 
B. 1:5 
C. 1:6 
D. 1:7 
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Zadanie 16.  
Zapraw  cementow  z domieszkami szlachetnymi, jak grysiki i m czki marmurowe, stosuje si  do 
wykonywania  

A. ca ej obj to ci odlewu. 
B. wy cznie rdzenia odlewu. 
C. wypuk ych fragmentów odlewu. 
D. wy cznie warstwy powierzchniowej odlewu. 

Zadanie 17.  
Który z czynników, wynikaj cy z niezachowania re imu technologicznego na etapie przygotowania 
zaczynu gipsowego, ma wp yw na pylenie powierzchni suchego odlewu? 

A. Zbyt ma a ilo  wody. 
B. Zbyt du a ilo  wody. 
C. Zanieczyszczenie wody wapnem. 
D. Niew a ciwa ilo  wapna w wodzie. 

Zadanie 18. 
Piel gnacj  rozformowanego odlewu, wykonanego na bazie spoiwa hydraulicznego, nale y 
przeprowadza  w otoczeniu o wilgotno ci 

A. 60% przez okres 10 dni. 
B. nieco wy szej ni  60% przez okres 10 dni. 
C. nieco obni onej od 60% przez okres 14 dni. 
D. znacznie ni szej ni  60% przez okres 14 dni. 

Zadanie 19. 
Je eli utwardzony wod  klejow  wyrób gipsowy powlecze si  10% roztworem a unu potasowego, to 
jego powierzchnia stanie si  odporna na  

A. uderzenia mechaniczne. 
B. niskie temperatury. 
C. dzia anie kwasu. 
D. dzia anie wody. 

Zadanie 20. 
Któr  metod  nale y zastosowa  do zdj cia ze ciany uszkodzonego tynku, zdobionego 
powierzchniowo zabytkow  sztukateri ? 

A. Distacco. 
B. Strappo. 
C. Stacco. 
D. Secco. 
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Zadanie 21. 
Który zabieg polega na dwukrotnym powlekaniu powierzchni wyrobu sztukatorskiego impregnatem 
silikonowym, za pomoc  p dzla, w celu jej uszczelnienia? 

A. Flekacja. 
B. Hydratacja. 
C. Karbonatyzacja. 
D. Hydrofobizacja. 

Zadanie 22. 
Którego procesu wyko czania powierzchni odlewów gipsowych dotyczy przedstawiony opis? 

A. Zabarwiania. 
B. Patynowania. 
C. Retuszowania. 
D. Polichromowania. 

Zadanie 23. 
Do oczyszczania starych odlewów gipsowych przez bielenie nale y u y  

A. gipsu, rozrobionego mlekiem wapiennym. 
B. kredy p awionej, rozrobionej klejem kostnym. 
C. ciasta wapiennego, rozrobionego wod  klejow . 
D. bieli cynkowej, rozrobionej klejem z krochmalu. 

Zadanie 24. 
Ubytki w odlewach gipsowych w postaci raków oraz inne uszkodzenia powsta e przy zdejmowaniu 
formy, nale y naprawia  przez 

A. wype nienie ciastem wapiennym z domieszk  gipsu i wyszlifowanie. 
B. wype nienie zaczynem gipsowym z tego samego zarobu i wyretuszowanie. 
C. zaszpachlowanie zaczynem gipsem z dodatkiem mikrow ókien i wyszlifowanie. 
D. zaszpachlowanie wie o przygotowanym zaczynem gipsowym i wyretuszowanie. 

Powierzchni  odlewu nasyconego wod  klejow , po przeschni ciu, naciera si  farb  sporz dzon  z wody  
klejowej, ochry, domieszki czerwieni elazawej oraz bieli cynkowej. Nast pnie wyschni t  malatur  odlewu 
naciera si  past  przygotowan  z wosku pszczelego, rozpuszczonego w terpentynie balsamicznej lub benzynie. 
Po przeschni ciu pow oki przyprósza si  j  mieszanin  talku z pigmentem, wcieraj c go do uzyskania  
pó matowej powierzchni wyrobu. 
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Zadanie 25.  
Jakie uszkodzenia elementów kamiennych powoduje erozja eoliczna? 

A. Powstawanie zwietrzelin. 
B. Dezintegracj  granularn . 
C. Niedro no  kapilarów. 
D. P kanie kamienia. 

Zadanie 26. 
Na którym rysunku przedstawiono strug do gzymsów wykonywanych w kamieniach mi kkich? 

Zadanie 27. 
Elementy ornamentów detali architektonicznych nale y szlifowa  dopiero po zaci ciu ich obrysów za 
pomoc  

A. d uta. 
B. grota. 
C. gradziny. 
D. groszkownika. 

Zadanie 28. 
W którym elemencie wie cz cym, przedstawionym na rysunku, wykonano wier wa ek stoj cy? 

A.      B.     C.      D. 

A.    B.    C.    D. 
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Zadanie 29. 
Szablon architektonicznego elementu kamieniarskiego o profilu karnesu wykonuje si  na podstawie 
rysunku roboczego 

A. widoku z frontu. 
B. rzutu poziomego. 
C. przekroju pod u nego. 
D. przekroju poprzecznego. 

Zadanie 30. 
Na którym z rysunków przestawiono etap wygrotowania fazy i uformowania zaokr gle  w procesie 
wykonywania karnesu? 

Zadanie 31. 
Którego z wymienionych czynników nie trzeba bra  pod uwag  podczas rozpatrywania mo liwo ci 
kotwienia kamiennej p askorze by do elewacji budynku? 

A. Materia u ciany no nej. 
B. Rozmiaru kamiennej p askorze by. 
C. Przewidywanego obci enia kotew. 
D. Faktury powierzchni kamiennej p askorze by. 

Zadanie 32. 
Do osadzania w kamieniu metalowych liter z kotwami wykonuje si  gniazda o g boko ci 

A. równej d ugo ci kotwy. 
B. wi kszej od d ugo ci kotwy. 
C. równej dwukrotnej rednicy kotwy. 
D. wi kszej ni  dwukrotna rednica kotwy.  

Zadanie 33. 
Który materia  nale y zastosowa  do spoinowania kamiennych elementów balustrady podczas 
cz ciowej wymiany uszkodzonych spoin? 

A. Zapraw  cementow  z piaskiem. 
B. Zapraw  wapienn  z m czk  kamienn . 
C. Preparat na bazie silikonu w kolorze istniej cych spoin. 
D. Preparat na bazie spoiwa w kolorze, jakiego u yto do spoinowania. 

A.    B.    C.    D. 
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Zadanie 34.  
Gotyck  kamienn  dekoracj  architektoniczn , wype niaj c  górn  cz  otworów okiennych, 
wykonan  w technice r cznej obróbki kamieniarskiej lub zrobiony z cegie , nazywa si  

A. kanelur . 
B. abakusem. 
C. meanderem. 
D. maswerkiem. 

Zadanie 35. 
Do usuwania z powierzchni granitu plam ze smarów i olejów nale y u y  tamponów nas czonych 

A. benzyn  ekstrakcyjn . 
B. wod  destylowan . 
C. benzyn  lakow . 
D. kwasem solnym. 

Zadanie 36. 
Która metoda zalecana do usuwania zanieczyszcze  z kurzu, sadzy i py ów na elementach 
architektonicznych z piaskowca jest neutralna dla rodowiska, nieszkodliwa dla zdrowia cz owieka i nie 
powoduje uszkodze  mechanicznych? 

A. Sodowanie. 
B. Gumowanie. 
C. Piaskowanie. 
D. Hydropiaskowanie. 

Zadanie 37. 
Któr  z zasad stosuje si  w pracach konserwacyjno-naprawczych, zwi zanych z uzupe nianiem ubytków 
w elementach kamiennych z u yciem atek? 

A. atki niestabilne po osadzeniu nale y umocowa  na zaprawie. 
B. Renowacj  powierzchni ca ego elementu nale y wykona  przed osadzeniem atek. 
C. Ubytki nale y zgeometryzowa  tak, by atki mo na by o dok adnie do nich dopasowa . 
D. atki nale y wykona  z dowolnego kamienia, który ma tak  sam  barw  jak naprawiany 

element. 

Zadanie 38. 
Do stabilizacji przez nasycenie os abionej strefy struktury wewn trznej kamienia nale y zastosowa  
roztwór ywicy epoksydowej w 

A. wodzie. 
B. acetonie. 
C. spirytusie. 
D. terpentynie. 
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Zadanie 39. 
Pod o a pod uzupe nienia ubytków kamieniarskich elementów architektury musz  

A. ró ni  si  kolorem od materia u, z którego wykonuje si  uzupe nienie. 
B. posiada  na ca ej powierzchni nienaruszon  struktur  kamienia. 
C. zw a  si  lejkowato w g b kamienia, który jest uzupe niany. 
D. by  co najmniej dwa razy szersze ni  ich g boko . 

Zadanie 40. 
Jakiej impregnacji nie nale y stosowa  do wtórnego spojenia struktury wewn trznej piaskowca, 
naruszonej w wyniku dezintegracji granulacyjnej? 

A. Ci nieniowej. 
B. Grawitacyjnej. 
C. Powierzchniowej. 
D. Elektroosmotycznej. 
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