
Klasa III t – przedmiot ROBOTY MALARSKIE I TAPECIARSKIE 01.06.2020 
 
Proszę przepisać do zeszytu notatkę z  lekcji oraz rozwiązać 2 testy egzaminacyjne. 
 
Temat I: Ćwiczenia powtórzeniowe i utrwalające.  
  
Proszę wykonać NA OCENĘ poniższy test.  

Odpowiedzi należy przysłać na iwafijolek@gmail.com  w terminie 03.06.2020 do godziny 24.00. 
W tytule wiadomości  mailowej proszę wpisać:  01.06.20_Nazwisko_III t 

 
1. Przygotowując farbę do malowania natryskowego, po rozcieńczeniu i wymieszaniu należy sprawdzić jej 

 A)  temperaturę. 

  B) konsystencję. 

 C)  lepkość. 

  D) gęstość. 
2. Przed pomalowaniem farbą olejną tynku cementowo-wapiennego należy go zagruntować 

  A) lakierem bezbarwnym. 

  B) szkłem wodnym. 

  C) pokostem. 

  D) emulsją. 
3. Robotnik za pomalowanie 1 m2 powierzchni ściany otrzymuje 10,00 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie 

pracownika za pomalowanie ścian w pokoju o wysokości 2,5 m i wymiarach posadzki 3,0 x 5,0 m? 

  A) 400,00 zł 

  B) 375,00 zł 

  C) 200,00 zł 

  D) 125,00 zł 
4. Której farby należy użyć do pomalowania ścian w pomieszczeniu inwentarskim, aby zapewnić w nim 

właściwe warunki higieniczno-sanitarne? 

  A) Wapiennej. 

  B) Klejowej. 

  C) Emulsyjnej. 

  D) Kazeinowej. 
5. Przed wykonaniem powłoki silikatowej na tynku cementowo-wapiennym należy zagruntować go 

  A) roztworem oleju. 

  B) terpentyną. 

 C) pokostem. 

  D) szkłem wodnym. 
6. Efekt „tureckiej skóry” na powłoce malarskiej przedstawiony na rysunku jest możliwy do uzyskania po 

uprzednim zastosowaniu 
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  A) folii stretch. 

  B) papieru pergaminowego. 

  C) folii opakowaniowej. 

  D) papieru dekoracyjnego. 
7. Do rozrobienia 25-kilogramowego worka gładzi gipsowej potrzeba 5 litrów wody. Ile wody należy użyć do 

przygotowania 10 kg gładzi? 

  A) 2 litry. 

  B) 5 litrów. 

  C) 25 litrów. 

  D) 50 litrów. 
8. Przed zagruntowaniem klejem podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych przeznaczonego do 

tapetowania należy je 

  A) zaimpregnować. 

  B) wyszpachlować. 

  C) porysować. 

  D) odtłuścić. 
9. Które substancje nierozpuszczalne w wodzie i innych rozpuszczalnikach dodane do farby tworzą powłoki 

kryjące? 

  A) Barwniki. 

  B) Pigmenty. 

  C) Lakiery. 

  D) Bejce. 
10. Odczytaj z tablicy 1505 wartość jednostkowych nakładów farby emulsyjnej na wykonanie dwukrotnego 

malowania podłoży gipsowych o powierzchni 100 m2. 

 

  A) 28,91 dm3 

  B) 27,60 dm3 

  C) 12,90 dm3 

  D) 12,10 dm3 
11. Aby zneutralizować i wzmocnić alkaliczne podłoże pod powłokę malarską, należy zastosować 

  A) fluat. 

  B) rozpuszczalnik. 

  C) środek emulsyjny. 



  D) wodny roztwór kwasu. 
12. Na którym rysunku przedstawiono zgodne z technologią kierunki nanoszenia farby gruntującej na 

powierzchnie ścian i sufitu przy pomocy pędzla? 

 
13. Cena wykonania 1 m2 powłoki emulsyjnej wynosi 17,00 zł. Jaki będzie koszt pomalowania trzech ścian o 

wymiarach 3,00 × 5,00 m każda? 

  A) 51,00 zł 

  B) 85,00 zł 

  C) 255,00 zł 

 D)  765,00 zł 
14. Której farby nie można stosować na podłożach gipsowych? 

  A) Krzemianowej. 

  B) Klejowej. 

  C) Olejnej. 

  D) Emulsyjnej. 
15. O konieczności zagruntowania podłoża informuje umieszczane na tapetach oznaczenie, pokazane na 

rysunku 

 
16. Jakie będzie wynagrodzenie pracownika za pomalowanie sufitu pomieszczenia, którego rzut przedstawiono 

na rysunku, jeżeli stawka za robociznę wynosi 10 zl/m2? 

 

  A) 155 zł 

  B) 220 zł 

  C) 160 zł 

  D) 200 zł 



17. Podłoże pod powłokę malarską zwilża się wodą przed zastosowaniem farby 

  A) olejnej. 

  B) klejowej. 

  C) wapiennej. 

 D) emulsyjnej. 
18. Do dociskania brytów tapety papierowej na ścianie używa się 

  A) pacy metalowej. 

  B) pędzla płaskiego. 

  C) pędzla ławkowca. 

  D) szpachli z tworzywa sztucznego. 
 

19. Spoiwem farby krzemianowej jest 

 A)  żywica. 

  B) szkło wodne. 

  C) roztwór kleju. 

  D) spoiwo dyspersyjne. 
 

20. W jaki sposób należy przyklejać na ścianie bryt jednobarwnej tapety? 

  A) Od dołu do góry ściany, z zakładem na cokół. 

  B) Od dołu do góry ściany, z zakładem na sufit. 

  C) Od góry do dołu ściany, z zakładem na cokół. 

  D) Od góry do dołu ściany, z zakładem na sufit. 
 

21. W pomieszczeniu o wysokiej wilgotności powietrza korozję elementów stalowych i żeliwnych konstrukcji 
spowoduje pokrywająca je malarska powłoka 

  A) klejowa. 

 B)  wapienna. 

  C) emulsyjna. 

  D) cementowa. 
 

22. Klej nanosi się na ścianę wyłącznie wówczas, gdy układa się tapetę 

 A)  korkową. 

  B) winylową. 

 C) flizelinową. 

  D) papierową zwykłą. 
23. Cena opakowania kleju do tapet, które wystarcza do pokrycia powierzchni 30 m2, wynosi 18,00 zł. Jaki 

będzie koszt kleju potrzebnego do wytapetowania dwóch ścian o wymiarach 6,00 × 4,00 m każda? 

  A) 18,00 zł 

  B) 24,00 zł 

  C) 54,00 zł 

  D) 36,00 zł 



24. Jaką barwę uzyska się po wymieszaniu farb pokazanych w puszkach na rysunku? 
 

 

  A) Zieloną. 

 B) Różową. 

 C)  Fioletową. 

  D) Pomarańczową. 
25. Starą jednokrotnie położoną powłokę klejową usuwa się przez skrobanie szpachelką powierzchni uprzednio 

  A) porysowanej rylcem. 

  B) nasyconej wodą. 

  C) opalonej palnikiem. 

  D) wyługowanej. 
26. Powierzchnia wzoru namalowanego na ścianie pokazanej na rysunku wynosi 

 

  A) 0,5 m2 

 B)  0,4 m2 

  C) 0,8 m2 

 D)  1,0 m2 
27. Aby usunąć pęcherze powietrza spod powierzchni tapety, trzeba je przeciąć 

  A) nożem kuchennym. 

  B) szpachelką. 

  C) nożyczkami. 

  D) żyletką. 
28. Bezpośrednio przed przyklejeniem tapety do podłoża betonowego należy je 

  A) zagruntować. 

  B) otynkować. 

  C) zwilżyć wodą. 

  D) wyszpachlować. 



 
29. Po nałożeniu kleju na bryt tapety papierowej 

  A) składa się go tak, by krótsze brzegi nachodziły na siebie w połowie jego długości. 

  B) składa się go tak, by jeden krótszy brzeg dochodził do połowy jego długości. 

  C) pozostawia się go na stole tapeciarskim do nasiąknięcia, bez składania. 

  D) od razu nakłada się go na ścianę, bez składania brzegów. 
 

30. Na którym rysunku przedstawiono ściany wykończone fasetą? 
 

 
 

Temat II: Uszkodzenia i wady powłok tapeciarskich.  
 

1. Przyczyny odklejania się powłok tapeciarskich. 
2. Przyczyny powstawania plam i przebarwień na powierzchniach tapet. 
3. Przyczyny powstawania pęcherzy, pęknięć i sfałdowań powierzchni tapet. 
4. Przyczyny niedokładnego lub niestarannego dopasowania brytów. 

 
W tabelach poniżej wyszczególniono przyczyny powstawania wad oraz błędy popełniane w trakcie tapetowania. 
Proszę zapoznać się z tym materiałem. 

 

Ad. 1. Przyczyny odklejania się powłok tapeciarskich. 
 

 



 
 

Ad. 3. Przyczyny powstawania pęcherzy, pęknięć i sfałdowań powierzchni tapet 
 

 



 
 

Ad. 2. Przyczyny powstawania plam i przebarwień na powierzchniach tapet. 
 

 
 
 
 



 
 

Ad. 4. Przyczyny niedokładnego lub niestarannego dopasowania brytów 

 
 
 

To wszystko na dziś.  Ciąg dalszy – dopiero za 2 tygodnie, w poniedziałek, 15.06.2020.  W razie potrzeby proszę 
komunikować się ze mną za pośrednictwem Messenger’a lub mailowo  iwafijolek@gmail.com .  
 

PRZYPOMINAM O ROZWIĄZANIU TESTU I PRZYSŁANIU ODPOWIEDZI DO 03.06.2020 GODZ. 24.00 
 

PRZYPOMINAM O UZUPEŁNIANIU ZALEGŁOŚCI!!!! 
 
Pozdrawiam.  
Iwona Fijołek 
Dn. 01.06.2020 
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