
Klasa II TRW – przedmiot ROBOTY MALARSKIE I TAPECIARSKIE  22.06.2020 
 
Temat : Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z zakresu nauki przedmiotu w klasie II. 
 
W ramach powtórzenia materiału z zakresu przedmiotu roboty malarskie i tapeciarskie w klasie II 
proszę wykonać załączony poniżej krótki test sprawdzający Waszą wiedzę. W razie niejasności proszę 
zajrzeć do notatek z lekcji lub podręcznika. Sprawdźcie się sami. Odpowiedzi zamieszczam na końcu. 
 

1. Fluaty stosuje się do 

 
A. wzmacniania podłoża. 

 
B. neutralizacji podłoża. 

 C. wygładzania podłoża. 

 D. szpachlowania podłoża. 

 
2. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli do malowania ścian w łazience najlepiej użyć farby 

klasy 

 

 A. II 

 B. I 

 C. III 

 D. IV 

 
3. Do pomalowania pomieszczenia o powierzchni ścian i sufitu wynoszącej 80 m2 kupiono 22 

opakowania farby emulsyjnej o masie 2,0 kg każde. Jeżeli norma zużycia farby wynosi 35,0 kg 
na 100 m2, to inwestorowi pozostaną nieużyte opakowania w liczbie  

 A. 8 szt. 

 B. 10 szt. 

 C. 14 szt. 

 D. 12 szt. 

 

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/question.php?question_id=41682


4. Nowe podłoże z płyt gipsowych przed przyklejeniem tapety należy 

 A. zneutralizować przez fluatowanie. 

 B. przetrzeć papierem ściernym. 

 
C. wyszpachlować. 

 D. zwilżyć. 

 
5. Aby zmienić lepkość farby, dodaje się do niej 

 A. szkło wodne. 

 
B. rozcieńczalnik. 

 C. wypełniacz. 

 D. spoiwo. 

 
6. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna powstania zacieków na powierzchni lamperii 

pomalowanej farbą olejną? 

 
A. Naniesienie zbyt dużej warstwy farby. 

 B. Przygotowanie bardzo gładkiego podłoża. 

 
C. Używanie farb zbyt rozcieńczonych. 

 
D. Malowanie farbą zawierającą zanieczyszczenia. 

 
7. Do grupy farb wodnych zalicza się farby 

 A. kazeinowe, klejowe i olejne. 

 B. kazeinowe, klejowe i wapienne. 

 C. dyspersyjne, ftalowe i wapienne. 

 D. dyspersyjne, kazeinowe i klejowe. 

 
8. Do lakierowania podłogi drewnianej służy pędzel przedstawiony na rysunku 

 

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/question.php?question_id=41687


 
A. 

 

 B. 
 

 C. 
 

 
D. 

 

 
9. Do malowania tynków zewnętrznych trzeba użyć farb 

 A. olejnych. 

 B. klejowych. 

 
C. wapiennych. 

 D. akrylowych. 

 
10. Przygotowując powierzchnię elementu drewnianego do malowana farbą olejną, w pierwszej 

kolejności po jej oczyszczeniu, należy 

 A. przetrzeć ją drobnoziarnistym papierem ściernym. 

 
B. przetrzeć ją gruboziarnistym papierem ściernym. 

 C. wyrównać szpachlówką wszystkie nierówności. 

 D. zaimpregnować ją roztworem grzybobójczym. 

 
11. Powierzchnia malowania sufitów dwóch pomieszczeń, których wymiary przedstawiono na 

rzucie poziomym, wynosi 

 

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/question.php?question_id=41680


 
A. 12,71 m2 

 B. 15,55 m2 

 C. 11,00m2 

 D. 17,26 m2 

 
12. Do odtłuszczenia powierzchni elementów stalowych budynków, przed ich pomalowaniem, 

należy użyć 

 A. farby olejnej. 

 
B. żywicy silikonowej. 

 
C. farby emulsyjnej. 

 D. benzyny ekstrakcyjnej. 

 
13. Pokazany na rysunku efekt uzyskano na powierzchni ściany w wyniku 

 

 A. malowania wałkiem. 

 B. tepowania pędzlem. 

 C. szorowania szczotką. 

 
D. przecierania gąbką. 

 
14. Której farby należy użyć do renowacji ceglanej elewacji obiektu zabytkowego? 

 A. Epoksydowej. 

 B. Emulsyjnej. 

 C. Lateksowej. 

 D. Silikonowej. 

 

https://www.testy.egzaminzawodowy.info/question.php?question_id=41685


15. W czasie odbioru robót malarskich w nowo wybudowanym budynku na ścianach 
malowanych farbą emulsyjną w kilku miejscach stwierdzono pod powłoką występowanie 
pęcherzy. Aby usunąć tę usterkę, w pierwszej kolejności należy 

 A. przeszlifować papierem ściernym miejsca z pęcherzami. 

 
B. poczekać na całkowite wyschnięcie ścian. 

 
C. zeskrobać farbę w miejscach powstałych pęcherzy. 

 D. pomalować ścianę w miejscach pęcherzy farbą o dużej zawartości spoiw 

 
16. Spoiwem farby krzemianowej jest 

 A. wapno. 

 
B. klej kostny. 

 C. szkło wodne. 

 D. olej. 

 
17. Którą technikę, zapewniającą wysoką wydajność farby, należy zastosować do szybkiego 

malowania dużych powierzchni?  

 A. Malowanie wałkiem. 

 B. Malowanie pędzlem. 

 C. Natrysk powietrzny. 

 D. Natrysk hydrodynamiczny. 

 
Klucz odpowiedzi 

Nr 
zadania 

Odp.  Nr 
zadania 

Odp. 

1 B 10 D 

2 B 11 B 

3 A 12 D 

4 B 13 B 

5 B 14 D 

6 A 15 B 

7 B 16 C 

8 B 17 D 

9 D   

 
To ostatnia lekcja w tym roku szkolnym. 
Życzę Wam dobrze spędzonych, pełnych tylko miłych wrażeń, wakacji. 
Do zobaczenia we wrześniu! 
Pozdrawiam.  Iwona Fijołek, 22.06.2020 


