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Тема 1. Загальні положення про штукатурні роботи 
Тести 

1. Залежно від призначення штукатурки класифікують на: 

а) звичайні та декоративні; 

б) звичайні та надзвичайні; 

в) прості та складні. 

2. Які штукатурки не потребують фарбування поверхні чи її опорядження іншими 

матеріалами і мають закінчений кольорово-фактурний вигляд? 

а) звичайні; 

б) декоративні; 

в) спеціальні. 

3. Всередині приміщення на висоті до 4 м стіни і стелі опоряджують із: 

а) колисок; 

б) помостів; 

в) пересувних вишок. 

4. Інвентарні риштування бувають: 

а) трубчасті та модульні; 

б) струнні та рамні; 

в) немає правильної відповіді. 

5. Який інструмент використовують для розчищення тріщин при підготовці поверхні до 

штукатурних робіт? 

а) ножівку; 

б) скарпель; 

в) ніж для опоряджувальних робіт. 

6. Дерев’яна терка призначена для: 

а) накидання розчину; 

б) розрівнювання ґрунтувального шару; 

в) затирання штукатурки. 

7. Дерев’яні реєчки різноманітної форми, якими розрівнюють розчин між дерев’яними 

маяками на стінах і стелях, укосах і заглушинах – це:  

а) маяки; 

б) малки; 

в)марки. 

8. Які роботи необхідно закінчити до початку штукатурних робіт? 

а) улаштування перегородок; 

б) улаштування віконних і дверних блоків; 

в) установлення вентиляційних коробів; 

г) немає правильної відповіді. 

9. У яких випадках штукатурять поверхні без спеціальної підготовки? 

а) якщо відхилення від вертикалі при кладці з цегли становить не більше ніж 10 мм; 

б) якщо відхилення від вертикалі при кладці з дрібних блоків становить не більше 

20мм; 

в) якщо відхилення від горизонталі не перевищує 5мм на 1м довжини. 

10. Яку товщину повинна мати високоякісна штукатурка? 

а) 15мм; 

б) 20мм; 

в) 25мм. 

 

 

 

 

 



Тема 2. Підготовка поверхонь під штукатурення 
Тести 

1. Від чого залежить якість штукатурки? 

а) від якості розчину; 

б) від вигляду поверхні; 

в) від марки інструмента. 

2. Що можна вставляти у шви кладки із бутового каменю через кожні 100- 

150 мм для утримання штукатурного шару? 

а) шматки дроту; 

б) гуму; 

в) металеві пластини. 

3. Для того, щоб штукатурний шар міцно тримався на деревяній поверхні, її оббивають: 

а) металевою сіткою; 

б) дранкою; 

в) усі відповіді правильні. 

4. Стелю провішують за допомогою: 

а) ватерпаса; 

б) виска; 

в) рейки з рівнем. 

5. Стіни провішують за допомогою: 

а) ватерпаса; 

б) виска; 

в) рейки з рівнем. 

6. Розчинові смуги або дерев’яні чи металеві рейки, розміщені на поверхні на відстані 

1,2…1,5 м одна від одної, які є напрямними для пересування правила або малки під час 

розрівнювання розчину – це: 

а) марки; 

б) малки; 

в) маяки. 

7. Якими способами виконують маяки з розчину? 

а) способом натирання; 

б) способом накидання; 

в) за допомогою дерев’яної рейки. 

8. Для виготовлення металевих маяків застосовують: 

а) кутикову сталь; 

б) дюраль; 

в) алюміній. 

9. Під яким кутом до підлоги мають бути розміщені дранки при оббиванні поверхні 

щитами? 

а) під кутом 450; 

б) під кутом 900; 

в) під кутом 350. 

10. З яких шарів складається дранка? 

а) підстильного і вихідного; 

б) підстильного і основного; 

в) вихідного і основного. 

 

 

 

 

 

 



Тема 3. Опорядження поверхонь звичайними штукатурками 
Тести 

1. Для штукатурення поверхонь у підвалах застосовують штукатурку: 

а) просту; 

б) поліпшену; 

в) високоякісну. 

2. Загальна товщина поліпшеної штукатурки: 

а) не перевищує 15 мм; 

б) не перевищує 20 мм; 

в) не перевищує 25 мм; 

3. Головна складова розчину, яка забезпечує його твердіння і зчеплення з основою: 

а) заповнювач; 

б) в’яжуча речовина; 

в) домішки. 

4. Розчин з недостатньою кількістю в’яжучого матеріалу називають: 

а) пластичним; 

б) пісним; 

в) жирним. 

5. Цементний розчин 1:3 – це означає, що для приготування такого розчину слід брати 

за об’ємом: 

а) одну частину цементу і три частини піску; 

б) одну частину піску і три частини цементу; 

в) одну частину води і три частини цементу. 

6. Товщина шару накривки після її вирівнювання та затирання для декоративної 

штукатурки становить не більше: 

а) 5 мм; 

б) 7 мм; 

в) 9 мм. 

7. Накидання розчину здійснюють: 

а) соколом; 

б) напівтерком; 

в) совком. 

8. Внутрішній кут у місцях з’єднання двох стін або стіни і стелі називають: 

а) усьонком; 

б) фаскою; 

в) лузгом. 

9. Із скількох шарів складається високоякісна штукатурка? 

а) двох; 

б) трьох; 

в) чотирьох. 

10. В окремих місцях або на великих ділянках поверхні внаслідок штукатурення 

вологих або не досить шорстких поверхонь може виникати: 

а) дутик; 

б) груба фактура; 

в) відшарування штукатурки. 

 

 

 

 

 

 



Тема 4. Штукатурення поверхонь механізованим способом 
Тести 

1. За способом дії установки поділяють на: 

а) циклічні; 

б) нециклічні; 

в) безперервної дії. 

2. Гашення вапна здійснюють у вапногасниках типу: 

а) СП - 29; 

б) СГ - 29; 

в) СМ – 1247АМ. 

3. За способом розпилювання розчину розрізняють два типи стандартних форсунок: 

а) технічні та механічні; 

б) механічні та пневматичні; 

в) пневматичні та технічні. 

4. Який агрегат призначений для приготування штукатурного розчину, 

проціджування, транспортування до місця укладання і нанесення на поверхню? 

а) пневматичні форсунки; 

б) компресорні установки; 

в) штукатурно-змішувальні машини. 

5. За великого обсягу штукатурних робіт для забезпечення комплексної механізації 

використовують: 

а) штукатурно-змішувальні машини; 

б) штукатурні станції; 

в) компресорні установки. 

6. Механізоване штукатурення за допомогою форсунок виконує ланка з: 

а) 2-4 чоловік; 

б) 4-6 чоловік; 

в) 6-8 чоловік. 

7. Одношарове обштукатурення - це: 

а) виконання трьох традиційних шарів штукатурки як одного без технологічної 

перерви; 

б) виконання одного шару штукатурки; 

в) виконання двох традиційних шарів штукатурки як одного без технологічної 

перерви. 

8. Для гідроізоляції плавальних басейнів, водосховищ, підвалів використовують: 

а) високоякісну штукатурку; 

б) поліпшену штукатурку; 

в) торкрет-штукатурку. 

9. Під яким кутом тримають форсунку під час штукатурення? 

а) 45-600; 

б) 60-900; 

в) 45-750. 

10. Для чого призначений будівельно-монтажний поршневий пістолет ПЦ-52-1? 

а) для кріплення дюбелями каркасів до бетонних конструкцій; 

б) для забивання каліброваних цвяхів; 

в) для кріплення погонажних опоряджувальних виробів. 

 

 

 

 



Тема 5. Опорядження поверхонь розчинами на основі сухих 

штукатурних сумішей 
Тести 

1. З яких компонентів складаються сухі будівельні суміші? 

а) органічні зв’язуючі ; 

б) мінеральні в’яжучі та наповнювачі; 

в) усі відповіді правильні. 

2. Що використовують як органічні зв'язуючі при виготовленні сухих сумішей? 

а) цементні порошки; 

б) сополімерні дисперсні порошки; 

в) вапняне борошно. 

3. Які функції виконує метилцелюлоза у сухих сумішах? 

а) підвищує водоутримувальну здатність; 

б) стійкість до високої температури; 

в) уповільнює процеси гідратації. 

4. Кришталевий порошок білого кольору, гігроскопічний; при тривалому зберіганні на 

повітрі розкладається – це: 

а) нітрат кальцію; 

б) нітрит кальцію; 

в) хлорид кальцію. 

5. Цемент, вапно, наповнювачі, полімерне зв’язуюче, уповільнювачі тужавлення, 

водоутримувальний агент, домішки і за потреби армуючи матеріали – це склад: 

а) гіпсової полімермінеральної штукатурки; 

б) гіпсової полімерцементної штукатурки; 

в) полімерцементної декоративної штукатурки. 

6. Гіпсові полімермінеральні штукатурки призначені для: 

а) опорядження зовнішніх поверхонь приміщень; 

б) опорядження внутрішніх поверхонь приміщень; 

в) опорядження зовнішніх і внутрішніх поверхонь приміщень. 

7. Основним недоліком гіпсових полімермінеральних штукатурок є: 

а) низька вогнестійкість; 

б) низька водостійкість; 

в) висока теплопровідність. 

8. Високоякісна штукатурка, що добре адаптується, призначена для будь-яких 

стінових поверхонь усередині приміщення, зокрема кухні та ванни, – це штукатурка: 

а) Ротбанд; 

б) Гольдбанд Ной; 

в) Ротбанд Ной. 

9. Чим готовий штукатурний розчин наносять на поверхню? 

а) кельмою; 

б) ковшем; 

в) напівтерком. 

10. Через скільки хвилин після приготування розчину починають штукатурення? 

а) 20; 

б) 30; 

в) 5-10. 

 

 

 

 

 

 



Тема 6. Опоряджувальні роботи у зимових умовах 
Тести 

1. За якої температури повітря можна виконувати зовнішні штукатурні роботи з 

використанням у розчинах хімічних домішок? 

а) -15 ; 

б) -20; 

в) -25. 

2. За якої температури повітря в приміщенні можна виконувати внутрішні 

опоряджувальні роботи? 

а) 50С; 

б) 100С; 

в) 150С. 

3. Де застосовують пересувний електрокалорифер? 

а) для обігрівання великих приміщень; 

б) для сушіння окремих вологих місць; 

в) для обігрівання великоповерхових будівель. 

4. На якому паливі працює пересувний обігрівник ОП-2? 

а) бензин; 

б) рідкий газ; 

в) мастило. 

5. Протягом якого часу можна використовувати розчин приготовлений на водному 

розчині вуглекислого калію: 

а) протягом 30 хв; 

б) протягом 1 год; 

в) протягом 2 год. 

6. Від чого залежить кількість домішок нітриту натрію в розчині? 

а) від температури зовнішнього повітря; 

б) водоцементного відношення; 

в) від температури води взятої для приготування розчину. 

7. За якої температури застосовують штукатурні розчини на хлорованій воді? 

а) -20; 

б) -25; 

в) -30. 

8. Хлоровані розчини наносять на поверхню : 

а) лише механізованим способом; 

б) лише вручну; 

в) ручним і механізованим способом. 

9. Якою має бути вологість поверхні, що підлягає опорядженню? 

а) не перевищувати 5%; 

б) не перевищувати 8%; 

в) не перевищувати 9%. 

10. Чи впливають хлоровані штукатурки на здоров’я людини? 

а) так; 

б) ні; 

в) частково. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 7. Опорядження поверхонь сухою штукатуркою 
Тести 

1. Оздоблювальний виріб, що складається із шару гіпсу певної товщини та 

приклеєного до нього з боків листів високоякісного багатошарового пресованого 

картону – це: 

а) суха штукатурка ; 

б) гіпсокартонний лист; 

в) комплексна система. 

2. Які існують типи ГКЛ, що виготовляють за прокатною технологією? 

а) ГКЛ та ГКЛО; 

б) ГКЛ та ГКЛВ; 

в) ГКЛО та ГКЛВ. 

3. Де застосовують ГКЛО? 

а) для облицювання каркасів стін; 

б) для облицювання каркасів стель; 

в) для облицювання фасадів. 

4. За якими ознаками можна відрізнити типи ГКЛ один від одного? 

а) за допомогою кольору їхньої картонної оболонки; 

б) за розмірами; 

в) за товщиною листа. 

5. Які інструменти застосовують для розкроювання та обрізування ГКЛ?  

а) лінійка та ніж; 

б) пилка; 

в) метр та малий різак. 

6. Яким має бути зазор між ГКЛ і готовою поверхнею стелі? 

а) не менше як 5 мм; 

б) не менше як 8 мм; 

в) не менше як 10 мм. 

7. Чим необхідно обклеїти зворотній бік ГКЛ при опорядженні стін підвальних 

приміщень? 

а) алюмінієвою фольгою; 

б) мішковиною; 

в) поліетиленовою плівкою. 

8. Скільки разів шпаклюють шви ? 

а) лише один раз; 

б) двічі; 

в) доти, доки не буде видно стиків. 

9. Дефектами сухої штукатурки є: 

а) утворення тріщин у швах; 

б) утворення дутиків; 

в) утворення ржавих плям. 

10. Загальна висота пакета ГКЛ, підготовленого до транспортування, не повинна 

перевищувати: 

а) 500 мм; 

б) 750 мм; 

в) 900 мм. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

 

 

Розділ ІІ 

Малярні роботи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8. Загальні відомості про опоряджувальні роботи 

Тести 
1.Всі фарби і відповідно фарбування залежно від виду в’яжучого поділяють на: 

а) водні                       б) клейові                             в) неводні                 г)вапняні  

д)цементні                    е) казеїнові                              є) силікатні               

 ж) усі відповіді правильні              з) правильної відповіді немає 

2.Неводні фарбування бувають: 

а) водні                       б) клейові                             в) неводні                 г)вапняні  

д)цементні                    е) казеїнові                              є) силікатні               

 ж) усі відповіді правильні              з) правильної відповіді немає 

3. Від чого залежить сила зчеплення (адгезія) фарбової плівки? 

а) механічного зчеплення; 

б) густини фарби; 

в) дії електростатичних сил. 

4. Які фактори сприяють старінню фарбової плівки? 

а) теплота і вода; 

б) повітря і світло; 

в) усі відповіді правильні; 

5. За яких умов не можна фарбувати фасади? 

а) в спеку; 

б) в похмуру погоду; 

в) під час сильного вітру. 

6. Як поділяють малярні фарбування залежно від якості? 

а) прості,поліпшені і високоякісні; 

б) водні та неводні; 

в) альфрейні та аерографічні. 

7. Для прискорення опоряджувальних робіт приміщення з підвищеною вологістю 

штукатури фарбують: 

а) вапняними сумішами; 

б) гіпсовими сумішами; 

в) цементними сумішами. 

8. Від чого залежать строки наступної експлуатації приміщення і його зовнішній вигляд ? 

а) від якості фарбування; 

б) від підготовки поверхонь; 

в) від впливу зовнішнього середовища. 

9. Від чого залежить якість фарбування? 

а) від кваліфікації робітника; 

б) від підготовки поверхонь; 

в) від товщини нанесеного шару. 

10. На яку глибину розрізають щілини? 

а) не менше як 2 мм; 

б) не менше як 3 мм; 

в) не менше як 4 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 9. Підготовка поверхонь під фарбування 
Тести 

1. Який інструмент призначений для знімання старих клейових плівок, розрізання 

щілин, нанесення підмазувальної пасти і останнього шару суцільної шпаклівки? 

а) дерев’яний шпатель ; 

б) сталевий ніж; 

в) сталевий шпатель. 

2. Що необхідно зробити, щоб продовжити строк придатності малярних щіток? 

а) промивати у чистій воді, витирати і висушувати; 

б) витерти і ні в якому разі не замочувати у воді; 

в) зберігати при температурі від +5 до +250С. 

3. За допомогою яких пристроїв виконують зовнішні і внутрішні роботи на висоті 

понад 4 м? 

а) з драбин; 

б) з колисок; 

в) з риштувань. 

4. Які операції виконують при підготовці обштукатуреної поверхні під просте 

фарбування? 

а) очищають, загладжують, грунтують; 

б) очищають, загладжують, грунтують, розрізують щілини; 

в) розрізують щілини, замазують їх і грунтують. 

5. Клей тваринний, мило господарське, вода – це компоненти:  

а) миловарної грунтовки; 

б) вапняно-миловарної грунтовки; 

в) миловарної підмазки. 

6. З якою метою дерев’яні поверхні фарбують олійними фарбами? 

а) лише для прикраси; 

б) для захисту від гниття; 

в) не має правильної відповіді. 

7. Металеві поверхні фарбують: 

а) лише водними фарбами; 

б) лише неводними фарбами; 

в) будь-якими фарбами. 

8. При підготовці дерев’яних поверхонь під високоякісне фарбування перший шар 

шпаклівки наносять товщиною: 

а) 1,0 – 1,5 мм; 

б) 1.5 – 2,0 мм; 

в) 2,0 – 2,5 мм. 

9. Під час приготування олійної шпаклівки оліфу розводять: 

а) водою; 

б) розчинником; 

в) розчином клею. 

10. Чи потрібно проводити друге суцільне шпаклювання при підготовці 

поштукатуреної поверхні до поліпшеного фарбування? 

а) так; 

б) ні; 

в) так, в окремих випадках. 

 

 

 

 



Тема 10. Машини і механізми для малярних робіт 
Тести 

1. Технологічна лінія для приготування олійних сумішей і емульсій розміщена на: 

а) двох ярусах ; 

б) трьох ярусах; 

в) чотирьох ярусах. 

2. Приоб'єктна фарбозаготівельна майстерня призначена для: 

а) перемішування фарбувальної суміші; 

б) перемішування, розрідження і подачі фарбувальної суміші на робоче місце; 

в) перетирання крейди і подачі суміші на робоче місце. 

3. Для перемішування пастоподібних сумішей або рідких ґрунтувальних чи 

фарбувальних сумішей призначені: 

а) крейдотерки; 

б) змішувальні машини; 

в) диспергатори. 

4. Яка продуктивність праці вібросита СО-3А? 

а) 720-860 кг/год; 

б) 760-920 кг/год; 

в) 660-720 кг/год. 

5. Фарбувальні агрегати і апарати бувають:  

а) з гідродинамічним і пневматичним розпиленням фарбувальної суміші; 

б) з кінетичним і повітряним розпиленням фарбувальної суміші; 

в) правильної відповіді не має. 

6. Для приготування емульсій і високодисперсних малярних сумішей в’язкістю до 80 с 

застосовують: 

а) емульсатори; 

б) диспергатори; 

в) змішувальні машини. 

7. Для чого призначене вібросито СО-3А? 

а) для проціджування водних та неводних сумішей; 

б) для провіювання компонентів, що входять до складу водних фарбувальних 

сумішей; 

в) усі відповіді правильні. 

8. Для розпилювання водних, олійних, лакових та інших малярних сумішей 

призначені: 

а) вібророзпилювачі; 

б) фарборозпилювачі; 

в) компресори. 

9. Для підвищення продуктивності і полегшення праці робітників при шпаклюванні 

застосовують: 

а) шпаклювальні агрегати; 

б) ручні міксери; 

в) усі відповіді правильні. 

10. Якщо насос у шпаклювальному агрегаті не розвиває потрібного тиску і причиною 

несправності є пошкоджений гвинт, то необхідно: 

а) замінити обойму; 

б) замінити обойму і гвинт; 

в) замінити гвинт. 

 

 

 



Тема 11. Фарбування поверхонь водними фарбувальними сумішами 
Тести 

1.Всі фарби і відповідно фарбування залежно від виду в’яжучого поділяють на: 

а) водні            б) клейові        в) неводні           г) вапняні        д) цементні  

е) казеїнові         є) силікатні            ж) усі відповіді правильні             

з) правильної відповіді немає 

2.Неводні фарбування бувають: 

а) олійні          б) клейові           в) емалеві         г)вапняні         д)цементні 

е) казеїнові              є) силікатні            ж) усі відповіді правильні               

з) правильної відповіді немає 

3.Для нанесення і розрівнювання першого шару суцільної шпаклівки, а також без піскової 

накривки використовують: 

а) гумовий півтерок              б) пристрій для згладження поверхні               

в) сталевий шпатель        г) дерев’яний шпатель          д) шпатель з гумовим лезом 

4.Внутрішні малярні роботи на висоті до 4 м виконують з: 

а) козлів              б) інвентарних столиків              в) колисок             г) риштувань              

д) драбин                              е) пересувних вишок 

5.За якістю клейові фарбування бувають: 

а) прості              б) складні              в) поліпшені             г) високоякісні               

д) звичайні 

6.За якістю казеїнові фарбування бувають: 

а) прості              б) складні              в) поліпшені             г)високоякісні               

д) звичайні 

7. Яка фарбувальна суміш складається з 60-90% кольорових пігментів і 10-40% крейди або 

вапна:  

а) розбілена              б) нормальна              в) суцільна              г)інтенсивна 

8. Прилад, яким вимірюють в’язкість фарбувальної суміші, називається: 

а) візикометр              б) віскозиметр              в) в'язкозиметр              г)в'язикометр 

9. Вяжучим матеріалом в клейових сумішах є: 

а) рослинний клей              б) тваринний клей              в) крейда              г)вапно 

10. Для перетирання різних малярних сумішей: шпаклівок, крейдяної пасти, клейових і 

олійних фарб, що були попередньо розмішані в змішувачах або вручну, призначені: 

а) клеєварки              б) фарботерки              в) електрофарбопульти              г)емульсатори 

11.Водні фарбування бувають: 

а) емалеві              б) клейові              в) олійні             г)вапняні             д)цементні 

е) казеїнові         є) силікатні            ж) усі відповіді правильні               

з) правильної відповіді немає 

12.При фарбуванні внутрішніх поверхонь температура повітря всередині приміщень 

повинна бути не нижче: 

а) 5 0С              б) 7 0С              в) 8 0С             г) 10 0С             д) 15 0С 

13.Внутрішні і зовнішні малярні роботи на висоті понад 4 м виконують з: 

а) козлів              б) інвентарних столиків              в) колисок             г)риштувань              

д)драбин                              е)пересувних вишок 

14.Клей тваринний, мило господарське і вода – це компоненти: 

а) вапняної миловарної ґрунтовки;              б) миловарної ґрунтовки;               

в) купоросної ґрунтовки 

15.Суміш, у якій застосовують в’яжучі матеріали, здатні розчинятись у воді або тужавіти 

під її дією називають: 

а) розбілом              б) водною              в) неводною             г)суцільною              

д)інтенсивною 

16. Яка фарбувальна суміш складається з 5-40% кольорових пігментів і 95-60% білого 

пігменту:  



а) розбілена              б) нормальна              в) суцільна              г)інтенсивна 

17. Швидкість витікання з віскозиметра фарбової суміші для нанесення її щіткою на 

поверхню становить: 

а) 25-30 с              б) 30-35 с              в) 35-40 с              г)40-45 с 

18. Витрата вапняної суміші на фарбування 1м2 обштукатуреної поверхні за один раз 

становить: 

а) 600 г              б) 400 г              в) 350 г              г)450 г 

19. Для нанесення на поверхню лише водних ґрунтувальних і фарбувальних сумішей 

малої в’язкості застосовують: 

а) ручні фарбопульти              б) фарботерки              в) електрофарбопульти              

г)емульсатори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 12. Фарбування поверхонь олійними, емалевими і синтетичними 

фарбами 
Тести 

1. Суміш, у якій в’яжучим матеріалом є висихаючі масла або смоли, розведені у 

розчинниках, називають: 

а) емульсією ; 

б) водною; 

в) неводною. 

2. Щоб приготувати стійку емульсію, до суміші додають речовину, яку називають: 

а) емульсатором; 

б) емульгатором; 

в) оліфою. 

3. Скільки фаз розрізняють у емульсії ОВ (олія у воді)? 

а) чотири; 

б) три; 

в) дві. 

4. Олійні фарбування поділяють на: 

а) емалеві і смолянолеткі; 

б) глянцеві і матові; 

в) олійно-емульсійні та лакові; 

5. Білило цинкове, густо терте – 1кг; оліфа – 100 г; скипидар – 150-200 г; сикатив – 30 

г; пігменти – до заданого кольору – це склад якої фарбувальної суміші? 

а) матової олійної; 

б) безвоскової матової олійної; 

в) олійно-емульсійної. 

6. Остаточно розтушовують фарбу на стелі рухами щітки? 

а) справа наліво; 

б) зліва направо; 

в) у напрямі падіння світла. 

7. Полімерцементними сумішами фарбують внутрішні бетонні і поштукатурені 

поверхні при температурі: 

а) не нижче 00С; 

б) не нижче 20С; 

в) не нижче 50С. 

8. Вапняно-полімерними сумішами фарбують: 

а) зовнішні поштукатурені , бетонні і цегляні поверхні; 

б) дерев’яні поверхні; 

в) металеві поверхні. 

9. Яка в’язкість ґрунтовки повинна бути за віскозиметром для ґрунтування поверхні 

каучуковою фарбою: 

а) 20-25 с; 

б) 25-30 с; 

в) 30-35 с. 

10. Гліфталеві, пентафталеві і епоксидні фарби належать до: 

а) олійних; 

б) латексних; 

в) емалевих. 

 

 

 

 



Тема 13. Опорядження будівельних конструкцій у заводських умовах 
Тести 

1. Як впливає заводська готовність будівельних конструкцій на темпи будівництва? 

а) не впливає взагалі ; 

б) обсяг опоряджувальних робіт на будівництві значно зменшується; 

в) правильної відповіді немає. 

2. Які є можливості опорядження зовнішніх поверхонь стінових панелей? 

а) облицювання керамічною плиткою; 

б) облицювання кольоровим декоративним розчином; 

в) зробити рельєфну фактуру. 

3. Де найчастіше фарбують віконні блоки і дверні коробки в заводських умовах: 

а) в електричному полі високої напруги; 

б) фарбують досвідчені маляри вручну; 

в) в електричному полі низької напруги. 

4. Сумішшю якого розчину просочують вироби віконних і дверних блоків що 

надходять у камеру нормалізації: 

а) 7%-м розчином алканому в уайт-спіриті; 

б) 7%-м розчином алканому; 

в) 9%-м розчином алканому в уайт-спіриті. 

5. Чи чекають повного висихання виробів після першого фарбування, щоб приступити 

до другого фарбування? 

а) так; 

б) ні; 

в) так, в окремих випадках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
 

 

 

Розділ ІІІ 

Застосування особливих технологій для 

досягнення декоративних ефектів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 14. Опорядження поверхонь традиційними декоративними 

кольоровими мінеральними штукатурками. Матеріали для 

опорядження фасадів декоративними штукатурками та фарбами 
Тести 

1.Опорядження поверхонь декоративними штукатурками на основі сухих розчинових 

сумішей із мінеральних в'яжучих (цементу, вапна) і органічних зв'язуючих— 

термопластичних полімерів, а також на основі традиційних полімерцементних паст – це: 

а) полімерцементні штукатурки; 

б) мінеральні штукатурки; 

в) синтетичні штукатурки. 

2. Опоряджують декоративними мінеральними штукатурками лише: 

а) фасади; 

б) внутрішні стіни; 

в) поштукатурені поверхні. 

3. Прорізування і очищення прорізних рустів у декоративному шарі штукатурки 

виконують: 

а) відрізовкою; 

б) кельмою; 

в) лопаткою. 

4. Найекономічніший вид кольорового обштукатурювання, який виконують на розчині з 

вапняного тіста без домішок або з ними (10...20 % цементу, кварцового або мармурового 

піску), а також відповідного кольору пігменту називають: 

а) теразитовими; 

б) кам’яними штукатурками; 

в) кольоровими вапняно-піщаними штукатурками. 

5.Через який час циклюють поверхні для отримання зернистих фактур під пісковик після 

нанесення опоряджувального шару? 

а) 1,5-2 год; 

б) 2-2,5 год; 

в) 2,5-3 год. 

6. Теразитові штукатурки застосовують переважно для опорядження бетонних або 

обштукатурених поверхонь фасадів 

а) дерев’яних поверхонь; 

б) бетонних або обштукатурених поверхонь фасадів; 

в) металевих поверхонь. 

7. Теразит марки К використовують для обштукатурювання цоколю: 

а) для витягування архітектурних деталей; 

б) поштукатурених стін; 

в) цоколю. 

8. Найбільш трудомісткий і складний вид штукатурних робіт, їх застосовують переважно 

для опорядження цоколів і фасадів монументальних будинків: 

а) теразитові штукатурки; 

б) кам’яні штукатурки; 

в) кольорові штукатурки. 

9. Заглибини різного профілю, що оперізують камінь - це: 

а) русти; 

б) тріщини; 

в) шви. 

10. Нанесенням скількох тонких шарів кольорового розчину з наступним продряпуванням 

верхніх шарів до нижніх виконують багатокольорову вапняно-піщану штукатурку 

сграфіто? 

а) 3;                    б) 8;                 в) 10. 



Тема 15. Опорядження поверхонь нетрадиційними мінеральними 

штукатурками на основі вапна 
Тести 

1.Опорядження поверхонь декоративними штукатурками на основі сухих розчинових 

сумішей із мінеральних в'яжучих (цементу, вапна) і органічних зв'язуючих— 

термопластичних полімерів, а також на основі традиційних полімерцементних паст – це: 

а) полімерцементні штукатурки; 

б) мінеральні штукатурки; 

в) синтетичні штукатурки. 

2. Опоряджують декоративними мінеральними штукатурками лише: 

а) фасади; 

б) внутрішні стіни; 

в) поштукатурені поверхні. 

3. Прорізування і очищення прорізних рустів у декоративному шарі штукатурки 

виконують: 

а) відрізовкою; 

б) кельмою; 

в) лопаткою. 

4. Найекономічніший вид кольорового обштукатурювання, який виконують на розчині з 

вапняного тіста без домішок або з ними (10...20 % цементу, кварцового або мармурового 

піску), а також відповідного кольору пігменту, називають: 

а) теразитовими; 

б) кам’яними штукатурками; 

в) кольоровими вапняно-піщаними штукатурками. 

5.Через який час циклюють поверхні для отримання зернистих фактур під пісковик після 

нанесення опоряджувального шару? 

а) 1,5-2 год; 

б) 2-2,5 год; 

в) 2,5-3 год. 

6. Теразитові штукатурки застосовують переважно для опорядження бетонних або 

обштукатурених поверхонь фасадів: 

а) дерев’яних поверхонь; 

б) бетонних або обштукатурених поверхонь фасадів; 

в) металевих поверхонь. 

7. Теразит марки К використовують для обштукатурювання цоколю: 

а) для витягування архітектурних деталей; 

б) поштукатурених стін; 

в) цоколю. 

8. Найбільш трудомісткий і складний вид штукатурних робіт, їх застосовують переважно 

для опорядження цоколів і фасадів монументальних будинків: 

а) теразитові штукатурки; 

б) кам’яні штукатурки; 

в) кольорові штукатурки. 

9. Заглибини різного профілю, що оперізують камінь - це: 

а) русти; 

б) тріщини; 

в) шви. 

10. Нанесенням скількох тонких шарів кольорового розчину з наступним продряпуванням 

верхніх шарів до нижніх виконують багатокольорову вапняно-піщану штукатурку 

сграфіто? 

а) 3;                     б) 8;                      в) 10. 

 



Тема 16. Опорядження поверхонь декоративними полімерцементними 

штукатурками 
Тести 

1.Суха мінеральна зерниста суміш, яку застосовують для опорядження приміщень і 

фасадів, - це: 

а) структурна штукатурка «Діамант»; 

б) сануюча штукатурка «Грюндбанд»; 

в) адгезійна штукатурка «Хафтпутц-Аусен». 

2. Для чого призначена штукатурка «Грюндбанд»?: 

а) для штукатурення фасадів; 

б) для поліпшення теплоізоляції стінових огорож; 

в) для декоративного оздоблення. 

3. За який термін бажано використати свіжоприготовлену штукатурну суміш? 

а) 30хв; 

б) 1год; 

в) 1-2год. 

4. Коли виконують остаточне шліфування поверхні? 

а) не раніше ніж через 12 год після нанесення останнього шару; 

б) не раніше ніж через 24 год після нанесення останнього шару; 

в) не раніше ніж через 48 год після нанесення останнього шару. 

5. Речовини для декоративних покриттів, що складаються з тонкомелених (наповнювачів) 

і в'яжучих матеріалів, називають: 

а) фарбами; 

б) пастами; 

в) емалями. 

6. Тонкомелені матеріали, зокрема тальк, крейда, пилоподібний кварц застосовують як: 

а) в’яжуче; 

б) наповнювач; 

в) домішки. 

7. Загальна товщина декоративних полімер цементних штукатурок на основі полімер 

цементних паст повинна бути: 

а) не більше як 15 мм; 

б) не більше як 10 мм; 

в) не більше як 5 мм. 

8. Тривалість висихання вирівнювального шару гладенького покриття  із кольорових 

полімерцементних паст за температури 150С становить: 

а) 30 хв; 

б) 50-60 хв; 

в) 60-120 хв. 

9. За яких розмірів зерен подрібнених матеріалів наносять полімерцементну пасту шаром 

до 1,2 мм завтовшки? 

а) 0,5-1 мм; 

б) 0,63-2,5 мм; 

в) 2,5-5 мм. 

10. Яка продуктивність шпаклювального агрегата СО-150? 

а) 0,5-1 м3/год; 

б) 0,65-0,92 м3/год; 

в) 0,36-0,72 м3/год. 

 

 

 



Тема 17. Опорядження поверхонь синтетичними штукатурками 
Тести 

1.Синтетична штукатурка - це: 

а) суха мінеральна зерниста суміш, яку застосовують для опорядження приміщень і 

фасадів; 

б) мозаїчна варіосистема, де в певних пропорціях кольорові частинки (гранули) 

наповнювача змішуються із прозорим зв'язуючим; 

в) неперевершене в естетичному плані декоративне опоряджувальне покриття з 

ефектом мармуру, основою якого є синтетичні полімери, високоякісні пігменти і 

барвники, спеціально підібрані домішки; застосовується для опорядження 

інтер'єрів будинків різного призначення. 

2. Основою синтетичної штукатурки на водній основі є: 

а) водна дисперсія; 

б) синтетичні смоли; 

в) епоксидні смоли. 

3. Бутадієнстирольні покриття на водній основі жовтіють за температури: 

а) 550С; 

б) 650С; 

в) 750С. 

4.Яка крихта характеризується середньою зчіплюваністю із полімером; стійка до 

зношення, подряпин; фактура шорстка? 

а) мармурова; 

б) гранітна; 

в) кварцова. 

5. Для нанесення матеріалу застосовують: 

а) пістолет «хопер»; 

б) гумовий шпатель; 

в) сталеву кельму. 

6. Декоративно-опоряджувальне покриття для фасадів і внутрішніх стін на основі водної 

дисперсії акрилового полімеру, кулястої незабарвленої мармурової і гранітної крихти 

тільки природних кольорів – це штукатурка: 

а) Байрамікс мінерал; 

б) Байрамікс сафташ; 

в) Байрамікс мікромінерал. 

7. На які поверхні наносять синтетичну штукатурку Кромітал: 

а) усі, крім деревяних; 

б) усі, крім гіпсокартонних; 

в) лише на поштукатурені. 

8. Яка товщина шару синтетичної штукатурки Керамітц має бути при нанесенні розчину 

аерографом? 

а) 3,5 мм; 

б) 2,5 мм; 

в) 1,5 мм. 

9. При якій температурі можна зберігати штукатурку «Пластоун мікс»? 

а) 0-(+55)0С; 

б) -45-(+55)0С; 

в) 0-550С. 

10. Декоративне чіпсове покриття «Арлекино» постачається: 

а) у пластикових відрах; 

б) у поліетиленових пакетах; 

в) у паперових пакетах. 

 



Тема 18. Опорядження поверхонь високодекоративними покриттями 

(венеціанськими штукатурками) 

Тести 
1.Венеціанська штукатурка - це: 

а) високодекоративні опоряджувальні матеріали, використовуючи широку гаму 

відтінків яких і творчу уяву, можна отримати безліч рисунків, хроматичних ефектів 

і художніх композицій покриття; 

б) мозаїчна варіосистема, де в певних пропорціях кольорові частинки (гранули) 

наповнювача змішуються із прозорим зв'язуючим; 

в) неперевершене в естетичному плані декоративне опоряджувальне покриття з 

ефектом мармуру, основою яких є синтетичні полімери, високоякісні пігменти і 

барвники, спеціально підібрані домішки; застосовується для опорядження 

інтер'єрів будинків різного призначення. 

2. Недоліки венеціанської штукатурки: 

а) повільно висихає; 

б) низькі адгезійні властивості; 

в) правильної відповіді немає. 

3. Система готових до використання композицій на основі водної акрилової дисперсії, 

наповнювачів, пігментів і функціональних домішок – це штукатурка: 

а) Пластоун; 

б) Літос; 

в) Арлекіно. 

4.Які інструменти використовують при нанесенні штукатурки «Пластоун»? 

а) набір дерев’яних шпателів; 

б) набір сталевих шпателів; 

в) набір гумових шпателів. 

5. Яке співвідношення використовують при розведенні ґрунтовки водою? 

а) 1:2; 

б) 1:3; 

в) 1:5. 

6. Яка мінімальна температура нанесення штукатурки Літос, 0С? 

а) 2; 

б) 5; 

в) 8. 

7. Венеціанська штукатурка «Пластоун» - це : 

а) пожежонебезпечний матеріал; 

б) екологічно безпечний матеріал; 

в) усі відповіді правильні. 

8. За скільки часу повністю висихає венеціанська штукатурка «Пластоун»? 

а) 12 год; 

б) 24 год; 

в) 48 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 19. Альфрейні опорядження поверхонь 
Тести 

1. Нижню частину стіни, пофарбовану в колір, який відрізняється від основного кольору 

стіни, називають: 

а) панеллю; 

б) бордюром; 

в) фризом. 

2. Яку частину стіни починають фарбувати першою? 

а) панель; 

б) фриз; 

в) гобелен. 

3. Фриз – це вузька кольорова або візерунчаста смуга, завширшки: 

а) 3-20 см; 

б) 3-60 см; 

в) 20-60 см. 

4.Для того щоб не було видно нерівностей у стику між різноколірними ділянками 

поверхонь, а також для прикраси роблять: 

а) фільонку; 

б) фриз; 

в) бордюр. 

5. Набризкують суміш за допомогою: 

а) щетинної торцівки; 

б) валика з губкою; 

в) щітки і палички. 

6. Які поверхні торцюють? 

а) пофарбовані олійними або водними сумішами; 

б) поштукатурені; 

в) дерев’яні. 

7. За допомогою гумової губки, мішковини або жмутка з паперу здійснюють: 

а) торцювання фарбових плівок; 

б) тупування поверхні; 

в) набризкування. 

8. Як називають елемент орнаменту у трафареті, що повторюється? 

а) зворотним; 

б) прямим; 

в) рапортом. 

9. З яких матеріалів виготовляють трафарет? 

а) з цупкого паперу; 

б) з пластмаси; 

в) з мішковини. 

10. Покриття поверхонь металевими порошками, розведеними на водному або неводному 

в'яжучому матеріалі, називають: 

а) матуванням; 

б) бронзуванням; 

в) у паперових пакетах. 

 


