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TEST  KONKURSU 

„ SPRAWNY w ZAWODZIE – STOLARZ „ 

 

Test jest sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu kl. I , II i III  Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w zawodzie stolarz. Przystępując do rozwiązania testu wysłuchaj wstępnych 

informacji, zgłoś wątpliwości, jeśli takie będą. Przeczytaj uważnie treść pytania a następnie wpisz 

odpowiedzi. 

 

Wybierz prawidłową odpowiedź i oznacz ja znakiem „ X „ w karcie odpowiedzi. 

 

Zadania za 1 pkt. 

Zadanie 1. 

Występująca w drewnie woda związana (higroskopijna ),  to woda, która: 
 

A. wypełnia wnętrza cewek i naczyń. 
B. stanowi część składową związków chemicznych. 
C. wypełnia wnętrza komórek. 
D. nasyca ściany komórkowe. 

 
Zadanie 2. 

Barwa, rysunek, zapach i połysk To cechy drewna, które opisujemy jako: 

A. Mechaniczne właściwości drewna. 
B. Fizyczne właściwości drewna. 
C. Wady anatomicznej budowy drewna. 
D. Nie są to właściwości,  ani cechy drewna.  

 
Zadanie 3. 
 
Który z podanych skrótów oznacza jednostkę miary wytrzymałości mechanicznej drewna : 
 
A. N 
B. N/m 
C. Pa 
D. m/s2 
 

 



Zadanie 4. 
 
Który z pokazanych na rysunkach frezów nasadzanych, to frez skrzydełkowy do widlic ? 
 

A.  B.  C.  D.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zadanie 5. 
 

Który z podanych na rysunku symboli oznacza kąt natarcia ? 

 

 

A.   α 
B.   β 
C.   γ 
D.   δ 

                

 

Zadanie 6.  
 

Praca wykonywana na jednym stanowisku roboczym bez przerw, przy użyciu jednych i tych 

samych narzędzi to: 

 

A. technologia pracy. 

B. zabieg technologiczny. 

C. operacja technologiczna. 

D. faza technologiczna. 
 
Zadanie 7.  
 
Sortymentem  tarcicy iglastej o wymiarach 100 mm x 100 mm jest: 
 

A. łata 
B. belka 
C. bal 
D. krawędziak 



Zadanie 8. 

 

       Przy której, z wymienionych operacji technologicznych, pracownik powinien używać okulary 

ochronne? 

      A. Trasowanie tarcicy. 

      B. Struganie ręczne drewna. 

      C. Piłowanie drewna na pilarce. 

      D. Sztaplowanie tarcicy w suszarni. 

Zadanie 9. 

Do ręcznego wykonania  płetwiny  na płaszczyźnie elementu płytowego przy wykonywaniu 

połączenia kątowego półkrzyżowego płetwowego,  należy użyć piły ?  

A. Otwornicy. 

B. Płatnicy. 

C. Narżnicy. 

D. Grzbietnicy. 

Zadanie 10.  

Płyta wiórowa wytłaczana ma układ wiórów : 

 
A. równoległy do szerokich płaszczyzn 
B. prostopadły do szerokich płaszczyzn 
C. skośny do szerokich płaszczyzn 
D. przypadkowy 

 
 
Zadanie 11. 
 
 

Wilgotność drewna , przeznaczonego na meble mieszkaniowe,  powinna wynosić : 

 
A. 6   -  7 % 
B. 8   -  10 % 
C. 10 -  12% 
D. 12 -  15% 

Zadanie 12.  

Rzutowanie w perspektywie zbieżnej, to inaczej : 
 

A. rzut aksonometryczny 
B. rzut środkowy 
C. rzut ukośny 
D. izometria 
 



Zadanie 13.  
 
Do rysowania na rysunku technicznym osi symetrii, używamy linii cienkiej: 
 
 

A. ciągłej 
B. przerywanej. 
C. punktowej. 
D. dwupunktowej. 

 
 
Zadanie 14.  
 
 
Rysunek przedstawia nóż do struga ? 

 

 

A. zdzieraka 
B. kątnika 
C. równiaka 
D. zębaka 

 

 
Zadanie 15. 
 
Który z wymienionych elementów budowy anatomicznej drewna stanowi  tkankę twórczą 

powodującą przyrost masy drewna  w  wymiarze jego średnicy? 

 

A. Cewka 
B. Naczynie 
C. Miazga 
D. Miękisz 

 
 
Zadanie 16. 
 
Częścią składową  którego z wymienionych podzespołów wyrobów stolarki budowlanej,  jest słupek : 

     A. skrzydła okiennego. 

     B. ościeżnicy drzwiowej. 

     C. skrzydła drzwiowego. 

     D. biegu schodów drabiniastych 



Zadanie 17. 

       Jeżeli na pilarce tarczowej „S” oznacza grubość brzeszczotu piły, to  maksymalna grubość klina 

rozszczepiającego powinna wynosić ? 

A. S 
B. 2 S 
C. S + 1 / 2 S 
D. S + 2 / 3 S  

 

Zadanie 18. 

 

       Suszymy deskę sosnową boczną o szerokości 120 mm, od wilgotności początkowej   80 % do 
wilgotności 35 %. Współczynnik skórczu stycznego (tarcica boczna) drewna sosnowego wynosi 
0,27  na 1%  zmiany wilgotności drewna. Jaka będzie szerokość deski po wysuszeniu? 

 

A. 120,00 mm 
B. 116,58 mm 
C. 109,20 mm 
D. 107,04 mm 

 

Zadanie 19. 
 
Pozyskiwana w tartakach z drewna  okrągłego tarcica, jest klasyfikowana jakościowo,  mierzona  i 
opisywana indywidualnie na lewej stronie deski,  np.   I / 4,6 / (28) / 25 . W jakiej jednostce jest 
podany wymiar zaznaczony nawiasem okrągłym? 
 

A. mm 
B. cm 
C. m 
D. mb 

 
 
Zadanie 20. 
 
 
Do sklejenia płyty z drewna litego o wym. 1500 x 600 mm , użyto 6 elementów o szerokości 105 mm . 
Naddatki na obróbkę z długości wynosiły 1 cm/stronę. Jaki uzyskamy wymiar brutto płyty po sklejeniu 
elementów?  
 
 

A. 1500 x 600 mm 
B. 1510 x 625 mm 
C. 1520 x 630 mm 
D. 1525 x 635 mm 

 



Zadanie 21. 
 

1. Rysunek przedstawia nóż do struga: 
 

A. zębaka. 
B. równiaka. 
C. zdzieraka. 
D. kątnika. 

 

 

 

 

Zadanie 22.  
 
Która kolejność, z podanych czynności przygotowania piły ręcznej do pracy, jest prawidłowa: 
 

A. Wyrównanie zębów, ostrzenie, rozwieranie. 
B. Wyrównanie zębów, rozwieranie, ostrzenie. 
C. Rozwieranie, ostrzenie, wyrównywanie zębów. 
D. Ostrzenie, wyrównywanie zębów, rozwieranie. 

 
Zadanie 23. 
 
Zgodnie z klasyfikacją wymiarową, grubość bali wynosi: 

 

A. 19 – 25 mm 
B. 28 – 45 mm 
C. 32 – 50 mm 
D. 50 – 100 mm 

 
 
Zadanie 24. 
 
Pokazane na rysunku narzędzie to: 
 

                                                       

A. Wiertło stożkowe. 
B. Rozwiertak. 
C. Świder grotnik. 
D. Świder stożkowiec. 

 
 



 
Zadanie 25. 
 
Które z podanych okuć, pełni w wyrobie, funkcje zabezpieczającą? 

 

                                             

 
 
Zadanie 26. 
 
Przedstawiona na rysunku czynność technologiczna, to: 
 

 

A. Manipulacja. 
B. Trasowanie. 
C. Rozkrój. 
D. Rozcinanie. 

   

  

 
 
 
Zadanie 27. 
 
 

1. Rysunek przedstawia: 
 

 

A. Przekrój pionowy. 
B. Wyrwanie. 
C. Kład miejscowy. 
D. Kład przesunięty. 

   

          

 



Zadanie 28. 
 
Ze względów technologicznych prędkość skrawania „ V „ pilarek tarczowych do drewna powinna 
wynosić: 
 

A. 1,5 – 2,5 m/s 
B. 10 – 12 m/ s 
C. 20 – 40 m/s 
D. 40 – 80 m/s 

 
 
Zadanie 29. 
 

1. Które z kreskowań oznacza płytę pilśniową? 

A.   

B.  

C.   

D.  

 
 
Zadanie 30. 
 

1. Rysunek przedstawia: 
 

A. frez nasadzany gwiazdowy 
B. frez nasadzany tarczowy 
C. frez nasadzany ścinowy 
D. frez nasadzany zataczany 

 

        

 
 



Zadanie 31. 
 
Podczas suszenia drewna zachodzi zjawisko jego kurczenia, które powstaje na skutek odparowania: 
 

A. wody konstytucyjnej. 
B. wody związanej. 
C. wody wolnej. 
D. wody w postaci płynu. 

 
 
 
Zadanie 32. 
 
Pracownik pracujący ręczną szlifierką tarczową musi posiadać ubranie robocze oraz: 
 

A. rękawice ochronne. 
B. maskę przeciwpyłową. 
C. fartuch ochronny. 
D. nauszniki dźwiękochłonne. 

 
Zadanie 33. 
 
Który z wymienionych elementów anatomicznej budowy drewna nie występuje w drewnie iglastym: 
 

A. Przewody żywiczne 
B. Włókna drzewne 
C. Cewki 
D. Promienie rdzeniowe 

 
 
Zadanie 34.  
 
Miąższość  1 sztuki  tarcicy obrzynanej o wymiarach  1 x 30 x 50 , wynosi ? 
 
 

A. 0,015  m3 
B. 0,150  m3 
C. 1,500  m3 
D. 15,00  m3 

 
 
Zadanie 35. 
 
Klin rozszczepiający na pilarce tarczowej zabezpiecza przed: 
 

A. nierównomiernym cięciem. 
B. podnoszeniem elementu w trakcie cięcia. 
C. zakleszczaniem elementu i odrzutem. 
D. zapełnianiem rzazu trocinami. 



 
Zadanie 36. 
 
       Jeżeli kleimy elementy sosnowe klejem mocznikowym w temperaturze 19 0 C , t o odczytana z 

tabeli  ilość nanoszonego kleju powinna wynosić ? 

A. B. C. D. 

175 – 250 g/m2 250 – 350 g/m2 150 – 200 g/m2 200 – 250 g/m2 

 

Ilość naniesionego na drewno kleju w zależności od sposobu klejenia, rodzaju kleju i rodzaju drewna 

 

 

Sposób  klejenia 

Rodzaj kleju 

Kleje syntetyczne Kleje naturalne 

Rodzaj drewna 

twarde miękkie twarde miękkie 

Ilość nanoszonego roztworu kleju [ g / m
2
 ] 

Na zimno 175 - 250 200 - 250 350 - 400 400 – 450 

Na gorąco 120 - 175 150 – 200 250 - 300 250 - 350 

 
 
 
Zadanie 37. 
 
Rysunek przedstawia geometryczny sposób wykreślania: 
 

 

 

A. Okręgu. 
B. Owalu. 
C. Paraboli. 
D. Elipsy. 

 

        

 



 
Zadanie 38. 
 
Jeżeli  do  zaokleinowania,  okleiną naturalną,  płyty wiórowej o wymiarach 1m x 1m,  zużyto 440 g 
kleju mocznikowego, to Norma naniesienia kleju mocznikowego do okleinowania wynosi ?  
 

A.   110 g/m2  

 

B.   220 g/m2  

 

C.   440 g/m2  

 

E. 880 g/m2 

 
 
Zadanie 39. 
 
Do zakładu stolarskiego przywieziono 100 m3 tarcicy. W tym, tarcicy sosnowej o grubości  25 mm - 10 
m3, o grubości 38 mm - 15 m3 ; tarcicy dębowej o grubości   45 mm – 10 % , o grubości 25 mm – 22 %; 
resztę stanowiła tarcica świerkowa o grubości 32 mm . Ile przywieziono m3  tarcicy świerkowej? 

 

A.  23 m3 
B. 37 m3 
C. 43 m3 
D. 57 m3 

 
 
 
Zadanie 40. 
 
Który z rysunków pokazuje pęknięcie drewna okrągłego z przesychania ? 
 
 

A. B. C. D. 

    

 


